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Tiivistelmä 
Opinnäytetyöni 180 astetta/kiloa/päivää: Pohdintoja taiteesta ja urheilusta, dokumentarismista 
ja syrjäseuduista on taiteellinen tutkimus, joka pohjautuu taiteen ja urheilun ristiinkytkennälle. 
Tutkimuksen lähtökohtana on itselleni kehittämä taiteellisen työskentelyn metodi, luovan työn har-
joitusohjelma, jossa olen lainannut kehonrakennuksessa tuttua lihasryhmäjakoa, (jalat, torso, kä-
det) ja vaihtanut kehonosien tilalle maalauksen, kamerataiteen (sisältäen valokuvan ja liikkuvan 
kuvan) ja musiikin. Tätä ohjelmaa olen toteuttanut puolen vuoden ajan.   
    Tutkimusmetodi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä 180 päivän harjoitusjaksossa olen aset-
tunut taidekehonrakentajaksi, joka suorittaa tai harjoittelee taiteen tekemistä ohjelmaan perustuen 
sekä kirjoittaa harjoituspäiväkirjaa. Toisessa osassa, 180 päivän jälkeen, olen asettunut tutkimaan 
tätä koe-eläintä analysoimalla harjoitusohjelman aikana kirjoittamiani päiväkirjoja. Harjoitusohjel-
man jälkeen olen liittänyt työhöni myös teoreettista aineistoa, jota keskustelutan yhdessä päiväkir-
jahavaintojeni kanssa.  
    Opinnäytetyö koostuu teoriaosasta ja taiteellisesta osasta. Opinnäytetyön taiteellinen osa koostuu 
valokuvista ja videoteoksista. Esitän taiteellisena osana kolme näyttelyä kattavan dokumentaation. 
Näyttelyt ovat Marttikerho – Man Cave -yhteisnäyttely Turun Valokuvakeskus Perissä (8.1. – 
31.1.2016), Sudenkorento -Dragonfly -yksityisnäyttely Lemin Vanhassa Pappilassa (4.-29.9.2017) 
sekä Solar -yksityisnäyttely Tampereen Valokuvakeskus Nykyajassa (6.1.- 29.1.2018). 
    Opinnäytetyöni sisältää myös Harjoituspäiväkirja-osion joka sisältää harjoitusohjelman aikana 
kirjoittamiani muistiinpanoja. Päiväkirjamerkinnät toimivat tutkimuksen aineistona sekä taiteelli-
sen prosessin kuvauksena. Päiväkirjan sivuilla esitän myös visuaalisia muistiinpanoja, eli harjoitus-
jakson aikana tekemiäni maalauksia, videoiden still-kuvia ja valokuvia.    
    Opinnäytetyön teoriaosa käsittää kolme esseetä, joiden aiheet ovat nousseet tutkimusaineistona 
käytettyjen harjoituspäiväkirjojen merkinnöistä. Taiteilija-urheilija -essee pohtii taiteen ja urheilun 
rajapintaa sekä niiden kautta kehollisuutta taiteen tekemisessä. Sovellan myös urheilusta tuttua 
mentaalista valmennusta taiteilijan käyttöön ja urheilupsykologia muuttuu käsittelyssäni ”taiteilu-
psykologiaksi”. Tosi illuusio -essee pohtii näkyvän todellisuuden esittämisen konventiota ja kysyy 
millainen on realistinen kuva: riittääkö kuva näkyvästä maailmasta kuvaamaan ihmisen kokemusta 
maailmasta? Tutkin esseessä ranskalaisen maalaustaiteen realismin ja valokuvan dokumentarismin 
suhdetta sekä erilaisia realismeja, erityisesti kirjallisuuden maagista realismia ja pohdin mitä maa-
ginen realismi valokuvan kohdalla tarkoittaa. Päädyn esittämään, että realistinen kuva on ristirii-
tainen, niin kuin ihmisen kokemus maailmasta, ja tämän ajatuksen tuominen näkyväksi kuvaesi-
tykseen vaatii kuvaan illuusion tason, toisin sanoen jotain mitä tuodaan kuvaan silmillä nähtävän 
todellisuuden rinnalle. Käveleminen-essee on matka syrjäseuduille, omien taiteellisten innoitusteni 
lähteille. 1800-luvun ajattelijan Henry David Thoreaun kirja Kävelemisen taito toimii esseen pää-
asiallisena keskustelukumppanina. Esseen näkökulma on humanistisen maantieteilijän. Käsittelen 
paikan ja ympäristön merkitystä taiteellisessa tekemisessäni. Tutkin lisäksi esoteerista maantie-
dettä, periferiaterapiaa ja keskus-periferia –dikotomiaa sekä pohdin, mikä voisi olla ilmiötasolla 
taiteen periferiaa ja kaupunkia.  Lopussa kiteytän taiteellisen työskentelyn mallini.       
    Esseissä esittelen taiteilijoita, jotka ovat teoksillaan lähestyneet esseiden teemaa. Esseiden pää-
asiallisina teoreettisina lähteinä olen käyttänyt Matti Tainion väitöskirjaa Parallel worlds. Art and 
Sport in Contemporary Culture, Teemu Mäen kuvataiteen tohtorin väitökseen kuulunutta esseeko-
koelmaa Näkyvä pimeys, Harri Pälvirannan väitöskirjaa Todentuntua galleriassa: Väkivaltaa kä-
sittelevän dokumentaarisen valokuvataiteen merkityksellistäminen näyttelykontekstissa sekä Ro-
land Barthesin kirjaa Valoisa huone – La chambre claire – Camera Lucida.   Opinnäytetyö päättyy 
näyttelydokumentaatioon sekä kirjeeseen Kalervo Palsalle, Vincent van Goghille ja Henry David 
Thoreaulle. 
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The Master Thesis 180 degrees/kilos/days: Ponderings on art and sport, documentarism and pe-
riphery is an artistic research that is based on crisscrossing of art and sport. The starting point of 
the research is a method of artistic practice, a training program for creative work that I had devel-
oped for myself. I borrowed the idea of muscle groups ( feet, torso, hands ) from bodybuilding 
and changed the names of bodyparts into painting, photography ( containing photographs and 
moving image ) and music. I followed this program of mine for half a year. 
The research method is divided into two parts. The first part is a 180 days´ training period. There I 
see myself as an artistic bodybuilder who trains and exercises artistic working according to the 
method and also keeps an exercise diary. After the training period I explored the theoretical ma-
terial that I discuss in connection with my diary observations and notes. This is the second part. 
The Master Thesis consists of a theoretical part and an artistic part. The artistic part is made of 
photographs and video works. I present as an artistic part a documentation of three exhibitions. 
The exhibitions are Marttikerho - Man cave, group exhibition at Turku Photographic Center Peri ( 
8.1.-31.1.2016 ), Sudenkorento-Dragonfly, solo exhibition at Lemi Vanha Pappila (Old Vicarage) 
(4.-29.9.2017) and Solar, solo exhibition at Tampere Photographic Center Nykyaika ( Modern 
Times ) 6.1.-29.1. 2018. 
The Master Thesis contains also an Exercise Diary part with notes that I wrote down during the 
training period. The notes act as the source material of the research and also as the description of 
the artistic process. On the diary pages I also present visual notes, in other words paintings, still-
life pictures from the videos and photographs. 
The theoretical part contains three essays, the themes of which have arisen from the exercise di-
ary notes working as the source research material. The essay called Artist-Sportsman is pondering 
on the line where art and sport meet and through them on the meaning of body in art making. I 
also adapt the mental training known from sports to the use of an artist and I change sports psy-
chology into art making psychology in my essay. The essay called Real Illusion is pondering over 
conventions of representing the reality to be seen and asks what the realistic picture is like: Is the 
picture that shows the reality that can be seen by eyes enough to describe the human experience 
of the world? The essay is a study of the relationship between the French realism found in French 
painting art and the documentarism of the photography. In the essay I also study different real-
isms, especially magical realism in literature and consider what magical realism in photography 
might mean. My conclusion is that a realistic picture is contradictory such as human experience of 
the world is, and to bring this idea to be seen in the picture representation demands that in the 
picture there is also a level of illusion, in other words side by side the reality to be seen there is a 
presence of something else in the picture. The essay called Walking is a trip to periphery, to the 
sources of my own artistic inspirations. The main discussion company in the essay is Henry David 
Thoreau´s book The Art of Walking from the 19th century. The point of view in the essay is one of 
a humanistic geographer. I discuss the meaning of place and environment in my artistic working. I  
also study esoteric geography, periphery therapy, the dicotomy between center-periphery and 
think about what could be center and periphery in art world. In the end I crystallize my model of 
artistic practice. 
In the essays I present artists that have approached the theme of the essays in their works of art. 
The main theoretical sources of the essays have been Matti Tainio´s doctoral thesis Parallel 
worlds. Art and sport in contemporary culture, the essay collection Darkness Visible: Essays on Art, 
Philosophy and Politics from Teemu Mäki´s doctoral thesis, Harri Pälviranta´s doctoral thesis Expe-
riencing reality in an art exhibition. Encountering violence-related documentary photographic art 
in a gallery contex and Roland Barthes´s book Camera Lucida: Reflections on Photography. The 
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Master Thesis ends with an exhibition documentation and a letter to Kalervo Palsa, Vincent van 
Gogh and Henry David Thoreau. 

Keywords  artistic research, art and sport, realism, sport psychology, French realism, documen-
tarism, humanistic geology, periphery  
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Johdanto

1 8 0

Opinnäytetyöni 180 astetta/kiloa/päivää: Pohdintoja taiteesta ja urheilusta, dokumentaris-

mista ja syrjäseuduista koostuu teoriaosasta ja taiteellisesta osasta. Lähtökohtana on it-

selleni kehittämäni luovan työn harjoitusohjelma, jossa sovellan kuntosaliharjoittelua 

taiteen tekemiseen. Yksinkertaisuudessaan olen lainannut kehonrakennuksessa tuttua 

lihasryhmäjakoa (jalat, torso, kädet) ja vaihtanut kehonosien tilalle maalauksen, kamera-

taiteen ja musiikin ja toteuttanut ohjelmaa puolen vuoden ajan. Painopiste on toiminnan 

ohella ohjelmissa ja systeemeissä toiminnan taustalla.

Tutkimusmetodini on jakautunut kahteen osaan. Ensimmäisessä 180 päivän harjoi-

tusjaksossa olen asettunut taidekehonrakentajaksi, koehenkilöksi, joka suorittaa ja har-

joittelee taidetta ohjelmaan perustuen sekä kirjoittaa harjoituspäiväkirjaa. Toisessa  osassa, 

180 päivän harjoitusjakson jälkeen, olen ottanut etäisyyttä ”koe-eläimeen” ja tutkinut 

harjoitusohjelmani aikana pitämiäni harjoituspäiväkirjoja. Tässä vaiheessa olen liittänyt 

työhön teoreettista aineistoa, jota keskustelutan päiväkirjahavaintojeni kanssa. Tuloksena 

on näiden kahden lähestymistavan dialogi, 360 asteen ympyrä, joka ei kuitenkaan ole 

sulkeu tunut vaan etenee spiraalimaisesti taiteellisen työn ja tutkimuksen itseään ruokki-

vana kierteenä. Työni jatkaa practice based –tutkimuksen traditiota.

Opinnäytetyön taiteellinen osa koostuu valokuvista ja videoteoksista. Esitän taiteelli-

sena osana dokumentaation, joka kattaa kolme näyttelyä. Ensimmäisenä on näyttely-

dokumentaatio Marttikerho –Man Cave -yhteisnäyttelystä, jonka toteutin yhdessä 

Kenneth Bambergin, Aukusti Heinosen, Teemu Lehmusruusun ja Karoliina Paatoksen 

kanssa Turun Valokuvakeskus Perissä (8.1.–31.1.2016). Toisena esitän näyttelydokumen-

taation Lemin Vanhan Pappilan Sudenkorento / Dragonfly -yksityisnäyttelystä (4.–29.9. 

2017). Kolmantena esitän näyttelydokumentaation Solar-yksityisnäyttelystä Tampereen 

Valokuvakeskus Nykyajasta (6.1.–29.1.2018). Näyttelyissä olleet teokset  muodostavat 

kokonaisuutena taiteellisen osan. Teokset on dokumentoitu kuvaliitteissä  teoskuvina 
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ja näyttelydokumentaatioina, videoteokset on katsottavissa digitaalisina tiedostoina 

opinnäytetyön mukana olevalta muistitikulta. Näyttelydokumentaatiot esitän teoria-

osan lopussa. Muistitikulta löytyy lisäksi harjoitusohjelman aikana nauhoittamiani sä-

vellyksiä, tai pikemminkin sävellysten aihioita, joihin viittaan päiväkirjamerkinnöissä. 

Päiväkirjamerkinnät toimivat sekä tutkimuksen aineistona että taiteellisen prosessin ku-

vauksena.

Suosittelen tutustumaan ”180 Harjoituspäiväkirja” -osaan Lähtökohdat-luvun jäl-

keen (s.15) ja sen jälkeen jatkamaan teoriaosaan ”180 Esseitä”. Tämä ei kuitenkaan ole 

välttämätöntä ja kehotankin lukijaa seuraamaan intuitiotaan, sillä se on myös ensisijai-

nen periaate, jolla tämä työ on toteutettu.

Opinnäytetyön teoriaosa käsittää kolme esseetä, joiden aiheet ovat nousseet tutki-

musaineistona käytetyn harjoituspäiväkirjan merkinnöistä.

Taiteilija–urheilija -essee pohtii taiteen ja urheilun rajapintoja sekä niiden kautta ke-

hollisuutta taiteen tekemisessä. Käyn dialogia urheilun käytäntöjen ja taiteen käytäntö-

jen välillä. Näkökulma on urheilun ja taiteen ”harjoittelussa” ohjelmien avulla. Sovellan 

myös urheilusta tuttua mentaalista valmentamista taiteilijan käyttöön ja urheilu-

psykologia muuttuu esseessäni taiteilupsykologiaksi. Esseen päälähteinä olen käyttänyt 

Matti Tainion taidetta ja urheilua käsittelevää väitöskirjaa Parallel worlds. Art and Sport in 

Contemporary Culture, Teemu Mäen kuvataiteen tohtorin väitökseen kuulunutta essee-

kokoelmaa Näkyvä pimeys ja Leena Matikan ja Martina Roos-Salmen Urheilupsykologian 

perusteet -artikkelikokoelmaa. 

Tosi illuusio -essee pohtii näkyvän todellisuuden esittämisen konventioita ja kysyy, 

millainen on realistinen kuva. Riittääkö kuva näkyvästä todellisuudesta kuvaamaan ih-

misen kokemusta maailmasta ja mitä tapahtuu todellisuuden kuvaukselle, kun kameran 

luoma representaatio maailmasta näyttääkin oudolta? Tutkin erilaisia realismeja ja erityi-

sesti kirjallisuuden maagista realismia ja pohdin mitä tämä valokuvan yhteydessä tar-

koittaa. Essee alkaa matkalla taidehistoriaan: Kartoitan näkyvää todellisuutta 1800-luvun  

ranskalaisen yhteiskunnallisen realismin ja samaan aikaan syntyneen uuden keksinnön,  

valokuvauskameran, kautta. Käsittelen ranskalaisen yhteiskunnallisen realismin ja sosiaa-

lisen dokumentarismin suhdetta. Esseen toisessa osassa etsin kokonaisvaltaisempaa tapaa 

kuvata todellisuutta ja tuon näkyvän todellisuuden rinnalle illuusion elementtejä. Esseen 

pääasiallisena kirjallisena lähteenä toimii Harri Pälvirannan väitöskirja Todentuntua 

galleri assa: Väkivaltaa käsittelevän dokumentaarisen valokuvataiteen merkityksellistäminen 

näyttelykontekstissa. Käsittelen esseessäni lisäksi Roland Barthesin kirjaa Valoisa huone – 

La chambre claire – Camera lucida.

Käveleminen -essee on matka maalle ja laajemmin syrjäseuduille. Esseen teoreetti-

nen maaperä pohjaa 1800-luvun ajattelijan, Henry David Thoreaun, kirjaan Kävelemisen 

taito. Käsittelen pääosin Thoreaun tekstin kautta suhdettani maaseutuun ja siihen, mitä 

ympäristö ja sen kokeminen taiteessani merkitsee. Jos ensimmäisen esseen näkökulma 

on urheilijan, toinen dokumentaristin, on tässä esseessä näkökulma humanistisen maan-

tieteilijän. Tarkastelen esseessäni myös esoteerista maantiedettä ja periferiaterapiaa,  sekä 

pohdin, mikä voisi olla taiteen periferiaa. Kiteytän lopussa harjoitusohjelmani kautta 

löyde tyn taiteellisen työskentelyni mallin. 

Jokaisessa esseessä esittelen lisäksi taiteilijoita, jotka ovat esseen teemaa jollain  

tavalla lähestyneet. Heidän teoksensa ovat kallisarvoista tutkimusmateriaalia, jota reflek-

toin, mutta kaikki ovat myös taiteilijoita, jotka ovat edistäneet omaa ajatteluani ja työs-

kentelyäni jollain tavalla. Tärkeinä keskustelukumppaneina esseissäni esiintyvät lisäksi 

Kalervo Palsan ja Vincent van Goghin sitaatit päiväkirjoista tai kirjeistä. Tämä keskustele-

va juonne menneisyyden taiteilijoiden kanssa läpäisee koko tutkimukseni ja päättyy opin-

näytetyöni päättävään kuvitteelliseen kirjeeseen Vincent van Goghille, Kalervo Palsalle ja 

Henry David Thoreaulle. 
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En enää keskity asioihin. Haluan tehdä taidetta, mutta aikani menee 

johonkin muuhun. Pyörin opiskelija-asunnossa ympyrää ja mietin,  

millaisia taideasioita haluaisin tehdä. Liimailen lappuja, erikokoisia 

ja eri värisiä, huoneistoni seinille, jokaisessa niissä lukee jotain. Joku 

projekti, ideakarttoja, muutaman lauseen pohdintoja. Isoja kirjaimia ja 

sitten pienempiä. Hetken ajan kaikki on selkeää. Sitten kadotan tämän 

kaiken. Jotain tapahtuu. Työskentelyyn tulee katkos ja unohdan, mitä 

olin tekemässä. Olen kuin 94-kiloinen kultakala, joka viidentoista  

sekunnin kuluttua unohtaa olevansa olemassa.1 

Alussa oli hämmennys ja tuska. Olin tullut vuosien taideopintojen jälkeen tilaan, jossa 

vertasin itseäni kultakalaan. Huoneeni oli kuin akvaario, jonka lasiseinät kitisivät pään 

sisäisen kriisin ja paineen alla. Olin lukossa. En saanut mitään aikaan, enkä keskittynyt 

mihinkään. Matkasin valkoisessa tyhjiössä, jähmeässä maitomaisessa hyytelössä, enkä 

 saanut mitään otetta.

Valokuvateorian tunnilla tunsin piston sydämessäni, kun Mika Elo kertoi nykyihmi-

sen halun kaaren lyhentyneen.2 Tarvitsemme välitöntä tyydytystä. Älypuhelimen piippa-

us kertoo kaverin lähettämästä hauskasta viestistä tai mahdollisesta uudesta kumppani-

ehdokkaasta ja aivojen mielihyväkeskus aktivoituu. Teknologia on tullut osaksi minua ja 

huomaamattani teen asioita, pelaan shakkia syödessäni tai selaan uutisia. Jokin vie aikaa-

ni ja katkon jatkuvasti tekemisiäni. 

Tunsin olevani nurkassa, halusin tehdä paljon asioita, mutta en kyennyt mihinkään. 

Lisäksi pelotti tehdä yhtään mitään.

Moni muukin ympärilläni kärsi siitä ja tuntui, että jokaisessa opinnäytetöiden 

esittely tilaisuudessa toistui aina sama teema eri sisällöillä. Yleensä vähintään yksi sanoi, 

1 Päiväkirjamerkintä vuodelta 2015, ennen harjoitusohjelman alkua.

2 Elo esitteli Bernard Stieglerin ajatusta halurakenteiden purkautumisesta vieteiksi nykyisten 
medioiden ja käyttöliittymien myötävaikutuksesta. Pitkäjänteisemmät halun kaaret muodostuvat 
vaikeammiksi ylläpitää, sillä nykyiset käyttöliittymät ohjaavat halun kaaren pilkkoutumista vieteiksi. 
Halun kaari pilkkoutuu nopeiksi tyydytyksiksi. Stiegler ajattelee uusia medioita farmakoneina  
(pieninä määrinä lääkkeinä, suurina määrinä myrkkynä), jotka ovat toisaalta tuhoisia, mutta 
toisaalta niissä on mahdollisuus parempaan tapaan järjestää yhteiskunta. Koneisto tukee tätä, 
tarpeita luodaan ja joku käärii rahat. Taiteilijoilla on Stieglerin mukaan iso merkitys tässä. Taiteilija 
voi käyttää tätä hyväkseen, tehdä läpinäkyväksi jne. Halun kaaren pilkkoutuminen tapahtuu valo-
kuvassa esim. filmistä digiin siirryttäessä. Latenssivaihe (negatiivi) poistuu ja tämä pilkkoo yhden 
kuvaa haluavan katseen, joka ei halua odottaa. Sitten kuva ladataan verkkoon. Esim. instagramiin 
ladataan kuva, joka on muokattu automaattisen filtterin avulla. Tämä pilkkoo kuvan katsomiseen 
ja jakamiseen liittyviä suhteita. Kuvien scrollaamisen viive on yhä lyhyempi.  (Mika Elon luento 
17.4.2015. Valokuva ja mediaestetiikka).

Huoneeni seinä. Koskelantie, Helsinki.  
Asuinpaikkani vuosina 2015–2016.

Lähtökohdat
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että hän teki opinnäytetyökseen nousun sisäistä kriitikkoaan vastaan.3

Miksi helvetissä olin jatkuvasti niin jumissa taiteellisessa tekemisessäni? Johtuiko 

se ympäristön paineista, olinko kyllästynyt taiteeseen? Mitä minulle tapahtuu? Mitä 

 tässä ajassa tapahtuu? Luennollaan taiteellisesta tutkimuksesta Mika Elo kehotti tarkas-

telemaan taiteellista tutkimusta kulttuurisena oireena4. Taiteellinen tutkimus tulisi siis 

 nähdä merkkinä jostain syvemmästä yhteiskunnallisesta asiasta. Jokin ilmiö tapahtuu 

kulttuurissamme ja tämä tule näkyviin taiteellisessa tutkimuksessa. 

Taide kommentoi aikaansa. Se, että koen olevani hukassa ja tarvitsen selkeyttä, että 

pystyisin edes kommentoimaan taiteen kautta aikaani, on jo itsessään jonkinlaista ajan 

kommentointia. 

Milloin elämästä tuli tällaista? Että joudun herättelemään itseäni aina 

tietyin väliajoin. Miettiköhän isoisäni samoja asioita. Jokin tässä ajassa 

tekee ihmiselle tällaista. Pelkään elämässä sitä, että en saa siitä otetta.5

Olin aina ollut vähän laaja-alainen. Toisella vuosikurssilla studiokuvauksen  opettajamme 

Pentti Hokkanen kysyi minulta, mitä teen viiden vuoden päästä. ”Soitan rokkia, teen 

taide hommia ja olen luomuviljelijä.”, vastasin. Hokkanen pudisteli päätään ja sanoi,  ettei 

täällä oppisi kyntämään ja jatkoi, että taidan olla ihminen, joka innostuu nopeasti jos-

tain, mutta jolta puuttui pitkäjänteisyys. Hän oli puoliksi oikeassa. Olen ihminen, joka  

innostuu asioista, mutta mielestäni toiminnallani on kuitenkin suunta, vaikka harhailen-

kin erilaisten asioiden välillä. Taiteellista työtäni värittää jonkinlainen uudelleen rakastu-

misen kierre. Löydän asioita uudestaan ja ihmettelen, miksi en ole tehnyt näitä pitkään 

aikaan. Olen kiinnostunut monista asioista, ja ne vievät välillä mukanaan.

Unohdin sanoa Hokkaselle, että oli yksi asia, mitä olin tehnyt pitkäjänteisesti lapses-

ta lähtien: urheilu. Teini-ikään saakka harrastin yleisurheilua, pääasiassa kestävyysjuok-

sua ja yläasteelta lähtien olen tehnyt enemmän tai vähemmän painoharjoittelua. Olen 

urheillut, koska pidän siitä. Teen sitä sen vuoksi, että saan siitä energiaa ja hyvän olon. 

Kuntosaliharjoittelu on eräänlainen meditaation muoto, ja pitää pään kasassa. Siihen voi 

purkaa energiaa ja siitä saa energiaa. Urheilua minun ei tarvinnut löytää uudestaan, siitä 

oli tullut tapa. Miten hyödyntäisin tämän? Kuinka saisin tämän rakkauden ja tavan tuo-

tua taiteeseen?

3 Mm. Sanne Kataisen maisterin opinnäyte Näennäinen, 2015. Sanne näytti omalle  
sisäiselle kriitikolleen keskisormea. Minä päätin tehdä saman omista lähtökohdistani.

4 Elo, Mika 2015. Taiteellinen tutkimus. Luento 14.4.2015.

5 Päiväkirjamerkintä, kevät 2015.

…Jospa pystyisin jotenkin suitsimaan tämän sinkoilevan energian ja 

oppisin käyttämään sitä järjestelmällisemmin hyödyksi. Voisin laittaa 

villit hevoseni hetkeksi samaan muodostelmaan, kulkemaan samaan 

suuntaan ja hypätä niiden vetämien vaunujen kyytiin ja antaa niiden 

viedä minut jonnekin ennalta tuntemattomaan paikkaan…Ainakin  

minun on löydettävä oma tapani toimia taiteilijana, jos haluan ylipää-

tänsä tehdä taidetta.6

T A I T E E N  S U P E R T R E E N I

Syntyi idea taiteen harjoitusohjelmasta: 180 päivää kestävästä taiteellisesta  tutkimuksesta, 

jossa tekisin taidetta eri välineillä, kirjoittaisin päiväkirjaa ja katsoisin mihin pääsen. 

Yksinkertaisena lähtöajatuksena oli kopioida kehonrakennuksessa käytettäviä harjoitus-

ohjelmia ja vaihtaa harjoitettavien lihasryhmien tilalle taidemuoto. Esimerkiksi jalkapäi-

vän tilalle tulisi maalaus, yläkehon työntävien lihasten tilalle valokuvaaminen, yläkehon 

vetävien lihasten tilalla musiikki, käsien tilalle kirjoittaminen. Harjoituspäivän aikana  

oli tarkoitus treenata vähintään 180 minuuttia. Tämän ajan sai ylittää. Vuorottelisin 

yksi jakoisia ”koko-kroppa-kerralla” -treenejä monijakoisiin ”yksi-lihasryhmä-päivässä” 

-treeneihin. Ajattelin rakentavani taidekehoa, jota alkaisin kasvattaa kehonrakennuksen 

opein: levolla, harjoittelulla ja ravinnolla. Tunsin valtavaa riemua, sillä tällä tavalla saisin  

oikeutettua itselleni ne sadat tunnit, joita olin kuluttanut katsoessani erilaisia bodaus-

videoita youtubesta. Tiesin, miten nostaa painoja ja miten tehdä lihasta, nyt vain soveltai-

sin tätä tietoa kaikkeen muuhun tekemääni.

L I H A S R Y H M Ä J A K O

En valinnut harjoitusohjelmani taiteenlajeja sattumalta. Valokuvaaminen tuntui vahvim-

malta lihasryhmältäni, olinhan opiskellut sitä jo vuosien ajan. Musiikki oli kulkenut elä-

mässäni rumpujen soiton muodossa yläasteelta lähtien ja jatkunut myöhemmällä iällä 

kitaran, basson ja pianon alkeellisella tapailulla. Nyt tartuin isäni Viipurista tuomaan tu-

liaishaitariin ja päätin opetella sen soittoa osana harjoitusohjelmaa. Maalauksesta kiin-

nostuin oltuani Leipzigissa vaihto-opiskelijana keväällä 2013. Sen jälkeen olin ottanut 

haparoivia askelia maalaamisen suuntaan. Kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, mikä 

tahansa kirjoittaminen, oli ollut vahvemmalla tolalla Laajasalon opiston tiedotusopin 

6 Päiväkirjamerkintä kevät 2015, ennen harjoitusohjelman alkua.
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 linjalla vietetyn vuoden aikoihin. Koin sen unohtuneeksi lihasryhmäksi oltuani pitkään 

kuvan kanssa tekemisissä. Palaan myöhemmin tutkimuksessani lihasryhmäjakoon ja sii-

hen, mitä eri taidemuodot minulle merkitsevät ja miksi koen eri taidemuotojen harjoitta-

misen itselleni tärkeäksi. 

Hypoteesini oli, että jossain vaiheessa rajat taidemuotojen välillä hälvenisivät ja muo-

dot vuotaisivat toisiinsa, sekoittuisivat keskenään ja tukisivat toisiaan. Syntyisi uudenlai-

sia töitä. Olin myös vakuuttunut, että tutkimus onnistuisi, jos vain tekisin sen loppuun.

T U T K I M U S A J A N  V A L I N T A 

Valitsin ajaksi puoli vuotta, 180 päivää. Luin uutisista, että uuden tavan oppiminen vaatisi 

aikaa noin 66 päivää.7 180 päivän luulisi siis tekevän tehtävänsä. Kuusi kuukautta on myös 

puolet vuodesta, puolet kokonaisuudesta ja ajattelin toisen kuuden kuukauden olevan tie-

donetsimispuoli. Halusin päästä käsiksi tuottamaan materiaalia, jota voisin myöhemmin 

analysoida. Jos Nasan suunnittelema matka Mars-planeetalle8 kestää puoli vuotta, halusin 

nähdä mihin saakka itse samassa ajassa pääsisin.

Lukua 180 pystyi myös soveltamaan muuhunkin ajatteluun. 180 astetta on puolet 

360 asteesta ja esimerkiksi täyskäännös. Se sopi ajatukseen kurssin muutoksesta.

Halusin liittää projektiini myös ulkopuolista apua ja käytin puolen vuoden projektin 

maaliin saattamisessa ratkaisukeskeistä valmentajaa. Ratkaisukeskeisessä ajattelu- ja työ-

tavassa kohdataan haasteita ja pulmatilanteita käytännönläheisesti, etsimällä ratkaisuja 

siihen miten henkilö tavoitteensa saavuttaa. Valmentajan tapaamisissa keskitytään mm. 

myönteiseen ajatteluun, asiakaslähtöisiin luoviin ratkaisuihin ja kartoitetaan tavoitteiden 

suuntaan tapahtunutta edistystä. Ratkaisukeskeisyys oli itselleni uusi tuttavuus ja puolen 

vuoden projekti antoi mahdollisuuden kokeilla sitä käytännössä.

T U T K I M U S P A I K K A

Tutkimuspaikaksi valitsin isäni kotitilan Lemillä Etelä-Karjalassa. Suvullani on kilomet-

rin säteellä kaksi maatilaa. Toista viljelee isäni ja vanha sukutila on veljeni  omistuksessa. 

7 Tutkimusten mukaan uuden tavan muuttuminen rutiiniksi kestää keskimäärin 66 päivää. ”On-
nistuiko Mallu tumppaamaan?” Ylen www-sivusto, http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/03/23/onnistui-
ko-mallu-tumppaamaan (viitattu 13.4.2015).

8 ”Kuinka estää tylsistyminen 180 päivän matkalla Marsiin.” Tekniikka-ja talouslehden www-sivusto, 
http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/avaruus/2014-10-17/Kuinka-estää-tylsistyminen-180-päivän-mat-
kalla-Marsiin---Nasa-Vaivutetaan-astronautit-kylmähorrokseen-3256398.html (viitattu 15.4.2015).

Tarkoitukseni oli rakentaa taidekuntosali veljeni omistamaan vanhaan rehusiiloon. 

Kuntosalilaitteiden tavoin siellä tuli olla erilaisia taidevoimailualueita, kuten maalaus-

piste, soitinpiste, sekä studiovalot kamerataidetta varten. Hanke kaatui valon puuttee-

seen, huonoon ilmaan ja viimeiseksi siihen, että veljeni vuokrasi rakennuksen varasto-

tilaksi. Lopulliseksi tutkimusalueeksi valikoitui isäni maatila ja erityisesti aitta, sekä aitan 

seinä. Soitin rumpuja aitassa, haitaria pihamaalla ja kannoin kameraa ympäri maatilaa.  

Iltaisin kirjoitin päiväkirjaa tekemisistäni ja suunnittelin seuraavan päivän tai viikon 

ohjel maa. Myöhemmin paikalla ei ollut enää samanlaista merkitystä kuin alussa, sillä 

harjoitusohjelmani ja tutkimukseni oli siellä missä minäkin.

T U T K I M U S A S E N N E

Anarkia. Sisäistä sensoria päin meneminen.  

Sukellus tuntemattomaan…uteliaisuuden herättäminen  

henkiin säännöllisen ohjelman avulla.9

Halusin rakastua uudelleen taiteen tekemiseen. Pyrin uteliaaseen asenteeseen ja olemaan 

”lapsellisen yli-innokas ja läpeensä touhukas10”, kuten Mika Hannula, Juha Suoranta ja 

Tere Vadén taiteellisen tutkimuksen tekijää kannustavat.

Kirjailija Henry Millerin lause ”Sanan sekasorto olemme keksineet kuvaamaan 

 järjestystä, jota emme ymmärrä”11 kuvaa hyvin matkaani. Olin sekasortoisessa tilassa, jär-

jestyksessä, jota en vielä ymmärtänyt. Askel askeleelta aloin ymmärtää omaa  kaaostani 

järjestelmällisen tekemisen ja päiväkirjan kirjoittamisen kautta. Asenteeni nousi epä-

toivosta ja tarpeesta luoda itsensä uudestaan.

Patrick Eicke, maalariystäväni Leipzigista kehotti minua maalaamaan sanoilla ”just 

paint”. Just do (it).12 Olen mennyt tekeminen edellä. Pää edellä syvään veteen, ja kanta-

pään kautta. Olen ajatellut opinnäytetyötäni lähtökohtaisesti suurena epäonnistumisena. 

Olen lähtenyt valloittamaan vuorta lenkkareissa ja t-paidassa, mutta luottanut siihen, että 

löydän matkan aikana tulentekotarpeet ja muut selviämiseen tarvittavat välineet.

*Tässä vaiheessa voit halutessasi hypätä Harjoituspäiväkirjoihin!

9 Päiväkirjamerkintä, kevät 2015.

10 Hannula, Suoranta, Vadén 2003, 50.

11 Miller 2007, 178.

12 Sol LeWitt to Eva Hesse - Read by Benedict Cumberbatch, 
 https://www.youtube.com/watch?v=VnSMIgsPj5M (viitattu 9.3.2018).
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1. Taiteilija–
 Urheilija

Aloittaessani projektini leikittelin ajatuksella eri lihasryhmien treenaamisesta. Halusin 

saada urheilusta saamani tekemisen ilon ja asenteen tuotua taiteen tekemiseen. Matkan 

jatkuessa aloin ajattelemaan, mitä muuta urheilu voi antaa. Mitä urheilu voi antaa taiteel-

le? Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä urheilijalla ja taiteilijalla voi olla? Olisiko ajatusleikkini 

taiteen ja urheilun yhdistämisestä lopulta kuitenkaan niin kaukaa haettu? Tässä esseessä 

käsittelen urheilijan ja taiteilijan näkökulmia tekemiseen ja kokeilen urheilupsykologian 

soveltamista taiteelliseen työhön. Tutkin taiteen ja urheilun dialogia, kahta pintaa, joita 

liikuttelen toisiaan vasten ja katson, mitä näistä voi syntyä. 

RATARIKKO: POUKKOILUA TAITEEN JA URHEILUN KENTÄLLÄ

”Ei se oikeastaan eroa niin hirvittävästi tosta sun hommasta. Molemmissa on intohimo ja 

se, että tekeminen on vaan hauskaa. Samoja juttuja olen siinä kokenut kuin nuorempana 

yleisurheilussa.” Noilla sanoilla yritin vuosia sitten selittää jalkapalloa pelaavalle pikku-

serkulleni taiteen tekemistä. Mutta mitä lähempi taiteen ja urheilun samankaltaisuuksien 

tutkiminen osoittaa?

Kuvataiteilija ja taiteen tohtori Matti Tainio tutkii vuonna 2015 valmistuneessa väi-

töskirjassaan Parallel worlds. Art and sport in contemporary culture taiteen ja urheilun yh-

teyksiä. Tainio on väitöksessään lähestynyt taidetta ja urheilua – yleensä vastakkaisina 

pidettyjä kulttuurin käytäntöjä – eri suunnista: tarkastelemalla ilmiöitä mm. kulttuuri-

historian, sosiaalisen rakenteen ja estetiikan näkökulmien kautta Tainio piirtää muoto-

kuvaa taiteesta ja urheilusta, keskittyen erityisesti taiteilijan ja urheilijan subjektiivisiin 

käytäntöihin. Hänen näkemyksensä on, että taiteella ja urheilulla on samankaltainen 

 rooli yhteiskunnassamme.13 Tainio sanoo, että taiteen ja urheilun sosiaalinen rakenne on 

13 Tainio 2015, 310–311.
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samanlainen. Molemmat muodostavat oman itsenäisen maailmansa kulttuurin sisällä. 

Hän jatkaa, että molemmissa on muotoutunut ”oma sisäinen säännöstönsä, joka ei ole 

yhteneväinen arkielämää ohjaavien sääntöjen kanssa”14. Tainio kirjoittaa, että yhdistävä 

tekijä on myös ilmiöiden yhtenevä rooli yhteiskunnassamme, hän perustelee asian sa-

nomalla, että ”toiminnan keskiössä ovat taiteilijat ja urheilijat, joiden teoksia ja esityksiä 

yleisö seuraa. Taiteen ja urheilun sisäiset käytännöt ja rituaalit vahvistavat tätä jakoa.”15

Tainio myös huomauttaa, että molemmat ovat muuttuneet aikojen saatossa: fyy-

sinen taideteos ei ole enää samalla tavalla merkityksellinen.16 Hän kirjoittaa: ”Taiteen 

paino piste on siirtynyt esineiden tuottamisesta taiteellisiin prosesseihin ja niiden tuot-

tamiin kokemuksiin.” Urheilun muutos näkyy Tainion mukaan muun muassa siinä, että 

aiemmat ennätykset ja saavutukset, toisia vastaan kilpaileminen on vaihtanut muotoaan 

harrastajan itseään vastaan kilpailemiseen.17

K I L P A I L U  T A I T E E S S A  J A  U R H E I L U S S A

Urheiluun kuuluu olennaisena osana kilpaileminen. Ala-asteen koulujen välisistä mes-

taruuskisoista lähtien laitetaan taaperoita paremmuusjärjestykseen. Olympialaisissa 

ja MM-kisoissa tämä jatkuu, joku voittaa, joku toinen häviää. Vaikka urheilla voi ihan 

omaksi ilokseen, on sen ympärille rakentunut kilpailujen maailma. Taidemaailmastakin 

löytyy taidemessuja ja taidekilpailuja. Urheilussa kilpailut laittavat pisimmälle hypänneet 

järjestykseen. Taidekilpailut ovat usein instituutioiden järjestämiä tapahtumia, jotka tuo-

vat instituutiota jollain tavalla esille. Taidemaailman kilpailuihin osallistujalle eri tahojen 

järjestämät mittelöt ovat ikään kuin yksi väylä saada teoksiaan julki. Silti niissä voi tuntea 

suuren urheilujuhlan tuntua, onnistumisen iloa ja pettymystä. Olen itsekin ollut kerran 

Fotofinlandia-finaalissa. Seisoin lavalla finalistien joukossa odottamassa, ja kun voittajan 

nimi (Perttu Saksa) kuulutettiin, muistan ajatelleeni, että helvetti, tämähän on sama tun-

ne, kun Suomi häviää lätkän MM-kisoissa. Ei voi tehdä mitään, vain katsoa paikallaan, 

kun kiekko lipuu hitaasti omaan maaliin.

Kilvoittelua esiintyy taidekilpailujen lisäksi esimerkiksi apurahoista ja näyttely-

paikoista. Taiteilija saattaa kokea samankaltaisia menestyspaineita kuin kilpaurheilija. 

Taiteessa tosin kilpaileminen ei ole samalla tavalla sidottu tuloksiin. Taide voi olla hyvää 

ja puhuttelevaa ilman, että se on ”parasta”. Urheilussa MM-kisoissa keihästä pisimmälle 

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Tainio 2015, 311-312.

17 Tainio 2015, 312.

heittänyt voittaa. Taiteessa menestyminen ei ole niin selkeää ja mitattavaa. Taiteilijan on 

myös mahdollista saavuttaa mainetta kuoleman jälkeen, postuumisti. Jos urheilija ei me-

nesty kisoissa, häntä ei hevin muisteta.18

Urheilussa ikä tulee vastaan, kun keho vanhenee. Moni urheilija lopettaa ennen 

neljääkymmentä, kun taiteen kentällä tämä voi olla vasta sitä aikaa, jolloin näyttely-

paikkoja ja apurahoja alkaa saada. 32-vuotias jalkapalloilija on jo vanha kettu, kun taas 

32- vuotiaalla taiteilijalla on kolme vuotta aikaa voittaa ”Vuoden nuori taiteilija”-titteli.

K I L P A I L U N  O N G E L M A T 

Kilpailu ei ole taiteen tekemisen lähtökohta. Teen taidetta muista syistä: taiteen tekemi-

nen on itselleni jotain, mitä elämääni tarvitsen. Se on maailman ihmettelemistä ja tai-

teen kautta voin tuoda sanottavaani maailmasta julki. Taide ei ole kuitenkaan alisteista 

pyrkimyksilleni, vaan oma autonominen maailmansa. Kilpailu on muualta tuotua. Sanat  

kilpailu ja suoritus särähtävät taiteen tekemisen yhteydessä pahasti korvaan, sillä  ainakin 

itselleni jo pelkkä sana ”kilpailu” virittää tietynlaisen stressitilan ja kaventaa ajattelua. 

Liekö tämä perua evoluutiostamme, jossa kilpaileminen on ollut yksi selviytymisen  ehto?  

Se, miten kilpailu koetaan, on varmasti sidoksissa ihmisen omaan menneisyyteen ja ym-

päristöön. Itse koen, että suhtautumiseeni kilpailuun on vahvasti vaikuttanut oma men-

neisyyteni: kasvaminen suurperheessä sisarusten nahistellessa keskenään sekä lapsuuden 

ja teini-iän kilpaurheiluharrastus.

Kuitenkin jo Vincent Van Goghillekin kilpailu oli tuttua. Hän kirjoittaa: 

Kilpailu, joka nousee kateudesta, on jotain aivan muuta kuin se että 

ponnistelee ja tekee parhaansa, tehdäkseen työnsä niin hyvin kuin 

mahdollista keskinäisestä kunnioituksesta…19

Van Goghille kilpailu vertautuu työnsä tekemiseen mahdollisimman hyvin, ja tämä kum-

puaa kateuden sijaan keskinäisestä kunnioituksesta kollegoja kohtaan. Entäpä jos pon-

nistelenkin kunnioituksesta itseäni kohtaan? Tai kenties ponnistelen ja teen parhaani 

kunnioituksesta itse elämää kohtaan. Näin emme vain kilpailisi muiden kanssa, vaan yrit-

täisimme oppia itse elämästä. Kilpailuun olisi mielestäni hyvä suhtautua kilvoitteluna, ei 

suorituksena; se tulisi nähdä harjoituksena, jossa kamppailu käydään itseä vastaan. 

18 Tainio 2015, 128.

19 Van Gogh 1996, 60.



2 2 2 3

V Ä K E V Ä  E L Ä M Ä  J A  K E H O L L I S U U S

Mitä tapahtuu, kun urheilusta otetaan kilpailu pois? Jää kehollinen toiminta. Olen ko-

kenut taiteessa ja urheillessa samankaltaisia olotiloja. Hengästymistä, taistelua, haltioi-

tumista, syvää onnellisuuden tunnetta. Sellaisia hetkiä, jolloin elämä todella tuntuu epä-

tavallisen merkitykselliseltä ja vahvalta. Olemassaolo tuntuu väkevämmältä. Tuntuu jopa 

siltä, että mitä enemmän keskityn työhön, mitä vahvemmin maalaan, mitä painavam-

pia painoja nostan, mitä korkeammalle kannan kamerani, sitä enemmän saan takaisin. 

Paradoksaalisesti olen saanut energiaa, mitä enemmän olen kuluttanut energiaa20.

Kuvataiteilija ja kuvataiteen tohtori Teemu Mäelle taide tarjoaa kokonaisvaltaisim-

man  filosofian harjoittamisen muodon. Lisäksi Mäki tunnustautuu vitalistiksi ja kuvai-

lee taiteen tekemistään todellisuuden representoimiseksi, jolla hän vahvistaa olemas-

saoloaan.21 Tämä representointi tapahtuu piirtämällä, maalaamalla, laulamalla. Hän 

kirjoittaa: ”Mitä vähemmän esimerkiksi fyysisen vaaran synnyttämää vitaalisuutta elä-

mässäni –  onneksi – on, sitä tärkeämpää on olemassaolon kokemuksen vahvistaminen 

representaation kautta.”22 Mäelle taiteellinen, itsetarkoituksellinen itseilmaisu ja ajatus 

representaatiosta  elämäntunteen ylläpitäjänä ja kiihdyttäjänä on elintärkeä.23 

Tämä elämäntunteen jano kristalloituu Mäen puhuessa jalkakyykystä. Seuraavassa 

siteeraan Mäkeä pitkästi, sillä hän onnistuu tavoittamaan satoihin kilogrammoihin 

kätke tyn runouden: 

…jalkakyykky on paras elämisen arvoiseksi tehdyn elämän metafora, 

jonka tiedän. Menen painojen kanssa kyykkyyn, säännöllisesti, niin 

usein kuin ruumiini sietää, ja pidän tätä rutiinia yllä vuodesta toiseen, 

vaikka en saa siitä rahaa eikä se tee minua enää paremmaksi  atleetiksi 

tai ulkonäköäni viehkommaksi – kyykky on itsetarkoitus. Sillä olla 

kyykyssä painojen kanssa on paskaisin tietämäni tila, ja siksi sieltä 

ylöspääseminen antaa niin valtavan helpotuksen tunteen, vie ekstaasin 

kynnykselle. Se maksimoi kuolevaisuuteni, olemassaolon kokemuksen 

intensiteetin…24

20 Keskustelu valokuvataiteilija Sanna Käsmän kanssa, kevät 2016.

21 Mäki 2002, 26.

22 Mäki 2002, 31.

23 Mäki 2002, 28. 

24 Mäki 2002, 44.

Teemu Mäki, Omakuva kulttuurisesti miehenä. Painonnostaja. 
Valokuva osana teoskokonaisuutta OMA KUVA (NÄISSÄ KUVISSA 

TAITEILIJA TEEMU MÄKI ELÄMÄN JUMALALLISTEN TARKOITUSTEN 
SANKARILLISENA HENKILÖITYMÄNÄ), 1995-1997. 

Itse olen ajattelut painojen nostoa elämän ja kuoleman performanssina. Olen saatta-

nut mennä elämäni alakuloisimpina hetkinä nostamaan painoja ja kävellä pois tuntien ih-

meellistä onnea. Olen elvyttänyt harhailevan mieleni antamalla kehon taistella elämästä. 

Raskas rauta on kuolema ja ikuisuus. Raskas rauta on ankkuri. Se on jotain hyvin perus-

tavanlaatuisen pysyvää, jota voi siirrellä, mutta jota ei voi voittaa. Raudan voi nostaa ylös 

vaikka kuinka monta kertaa, mutta riippuen voimasta ja kestävyydestä, joka kerta väsyy 

ja raja tulee vastaan. Eikä rautaa edes kiinnosta, kuinka monta kertaa sen nostaa. Se vain 

on. 

Antiikin Kreikan myytissä Korintin kuningas Sisyfos rakasti elämää eikä piitannut 

kuolemasta eikä jumalista. Zeus lähetti Thanatoksen, Kuoleman, hakemaan Sisyfosta, 

joka kuitenkin huijasi Kuolemaa ja sitoi tämän köysiin. Ares vapautti Kuoleman ja 

Sisyfos joutui Manalaan. Sisyfos huijasi Kuolemaa uudelleen ja palasi takaisin elämään. 

Jäädessään uudelleen kiinni, hän joutui rangaistukseksi vierittämään suurta kiveä mäen 

päälle. Kun hän pääsisi mäen päälle, lohkare vierisi takaisin alas ja työ alkaisi uudestaan. 

Sisyfos sai siis jumalilta ikuisen rangaistuksen, kiven työntämisen mäen päälle, mutta sa-

malla hän saikin ikuisen palkinnon: ponnistelun tuoman elämän tunteen ja alamäen, jos-

sa levätä ennen uutta toistoa.25 

Vaikka olen kokenut fyysisen ponnistelun tärkeänä osana elämää, se on ikään kuin 

kiertänyt taiteellista työtäni. Olen harvoin koetellut fyysisiä rajojani taiteen kautta. Tein 

25 Samanlaiseen ajatukseen Sisyfoksen rangaistuksen ristiriitaisuudesta  
päätyy myös Albert Camus kirjoittamassaan esseessä Sisyfoksen myytti. 
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luokkatoverini Aukusti Heinosen kanssa polkupyöräretken Jäämerelle ja silloin aloin ym-

märtää ponnisteluja maisemakuvien takana. Tajusin, että maisemakuva on aina tallenne 

paikkakokemuksesta, johon kiteytyy tunteita, ajatuksia, sydämentykytystä ja hikeä. Tämä 

oli kuitenkin vain sivujuonne ja olin aina paljon kiinnostuneempi ajatuksista, joita ku-

va herättää. Fyysisyydelle ja konkreettiselle käsillä tekemiselle oli kuitenkin selkeä tarve: 

Ennen harjoitusohjelmaa kirjoitin päiväkirjaani, kuinka ”puhun taiteen tekemisestä pal-

jon enemmän kuin teen sitä”. Syytin tästä omaa aikaansaamattomuuttani, mutta myös si-

tä, että esimerkiksi maalaamiseen verrattuna valokuva oli enemmän tekemisissä ideoiden 

tasolla ja siitä tuntui puuttuvan käsityöläisyys. 

Harjoituspäiväkirjani koostuu lukuisista huomioista, joissa käsillä tehden siirrytään 

ajattelemaan uusia asioita. Nämä eivät olisi syntyneet pakolla ajattelemalla, vaan ideat tai-

deteokseen ovat syntyneet ikään kuin matkan varrella, tekemisen kautta ja toisaalta levon 

kautta. Liikkeen avulla olen saanut yhteyden kehooni ja sitä kautta ympäristööni ja tämä 

on heijastanut uusina ajatuksina ja tunteina, havaintoina. 

Ranskalainen filosofi ja fenomenologi Maurice Merleau-Ponty on ajattelussaan haas-

tanut koko kartesiolaista ruumis–sielu -asetelmaa. Tutkija Miika Luoto kirjoittaa Maurice 

Merleau-Ponty. Filosofisia kirjoituksia -kirjan johdannossa, että Merleau-Pontylle havainto 

ei ole pelkästään ruumiillinen toiminto, vaan havainto on ”ruumiillisen eksistenssin” al-

kuperäinen yhteys maailmaan. Ruumiillinen tietoisuus ei perustu lauseeseen ”minä ajat-

telen” vaan ”minä kykenen”. ”Minä” ei toisaalta ole tiedostamisen alkuperä, irrallaan oleva 

osa, vaan ruumis on paikka, josta käsin minä suuntaudun maailmaan.26 

Ville Lukkarinen kirjoittaa teoksessaan Piirtäjän maisema: Paikan kokeminen piirtä-

mällä, että Merleau-Pontyn ajattelussa havainnoiva subjekti ja havainto-objekti edellyt-

tävät toisiaan, ovat toisiinsa sidoksissa ja yhteenkietoutuneita, eikä näin ollen pitäisi edes 

puhua mistään suhteesta. Ruumiinfenomenologiassaan Merleau-Ponty ajattelee ympä-

ristön havainnointia tilannesidonnaisena ja kehollisena toimintana.27 Merleau-Pontylle 

maailma ei ole ”edessä”, vaan hän elää ulkoista ympäristöä sisältä käsin, on sen ympäröi-

mä.28 Ajattelun, kehon ja ympäristön rajat ovat Merleau-Pontylle toisiinsa sulautuneita: 

”Tämä kehä on vailla katkosta ja on mahdotonta sanoa, mihin luonto loppuu ja missä ih-

minen tai ilmaisu alkaa.”29 Hän kirjoittaa lisäksi: 

26 Luoto 2012, 19.

27 Lukkarinen 2015, 17–18. 

28 Merleau-Ponty 2012, 452; katso myös Lukkarinen 2015. 

29 Merleau-Ponty 2012, 452; katso myös Lukkarinen 2015. 

Roolit (taidemaalarin) ja olioiden välillä vaihtuvat vääjäämättä keske-

nään. Sen vuoksi moni maalari on sanonut, että oliot katsovat häntä, 

tai kuten Andre Marchand sanoi Paul Kleen sanoneen: “Metsässä olen 

monesti tuntenut, että minä en katso metsää… Joinakin päivinä minus-

ta on tuntunut siltä, että puut katsovat minua ja puhuvat… Minä olin 

siinä ja kuuntelin… Uskon, että maailmankaikkeuden täytyy  lävistää 

maalari sen sijaan, että hän lävistäisi sen… Odotan, että sisäisesti 

 uppoan ja hautaudun. Ehkä maalaan kohotakseni näkyviin.30 

Tämä merleaupontymainen ympäristöön kietoutuminen, kykeneminen, tekeminen 

käsillä ja kehollinen ponnistelu olivat harjoitusohjelmani suurimpia löytöjä. Olin läsnä 

kehoni kautta maailmassa. Parhaimmillani olin suuressa yhteyden tilassa, hurmoksessa, 

jossa tunsin luoneeni uuden ympäristöön, kehoon ja rytmiin pohjautuvan tavan maala-

ta. Viimeisimmissä maalauksissani kiihdytin hengitystiheyttäni ja maalasin nopeasti. 

Hetken päästä hengitin syvemmin ja maalasin hitaammin. Hoin mielessäni sanaa ”anna 

virrata” ja keskityin virtaamisen tunteeseen. Ajattelin kangasta nauhurina, jonne kaikki 

tämä hitauden ja nopeuden dialogi tallentuu. Kantaessani kiviä performanssissa marras-

kuisella pellolla tunsin minuuteni sekoittuvan mutaan, tihkusateeseen ja hikeen.

30 Merleau-Ponty 2012, 431–432.   

Mikko Haiko. Puutarha, 2014.  
Kuvan nimi oli aluksi Puutarha puhuu miulle.  

Lyhensin sen Puutarhaksi, sillä hävetti moinen  
ajatusmaailma aikoinaan niin paljon. 
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V E R T A ,  H I K E Ä ,  J A  T A I D E T T A :  

K E H O L L I S I A  T A I D E R E F E R E N S S E J Ä

Antti Laitinen on oiva esimerkki kehollisia ponnisteluja hyödyntävästä taiteilijasta. Näin 

hänen teoksensa It´s my Island Kiasmassa joskus 2010-luvun taitteessa. Kolmiosaisessa 

videoinstallaatiossa Laitinen rakentaa saaren merelle. Video onnistui välittämään osan 

kehollisesta ponnistelusta. Keho on Laitisen teoksissa läsnä viitteellisessä muodossa, 

kuten Sweat work (2004), jossa hikeen asti juossut Laitinen on asettunut valokuvapape-

rin päälle makaamaan. Metodin hän on toistanut joka päivä kahden viikon ajan ja va-

lokuvapaperiin on jäänyt päivä päivältä vahvistunut jälki Laitisen kehosta. Teos Three 

stones (2004) koostuu kolmesta kivestä, joita Laitinen on kaivanut ylös maaperästä. 

Ensimmäinen kivi on seitsemän minuutin jälkeen löydetty kivi, toinen seitsemän tunnin 

ja kolmas kivi seitsemän päivän kaivamisen jälkeen. Lake Shift (2016) on Laitisen yritys 

siirtää järven vesi kahdella ämpärillä. Urakan tuloksena syntyy pieni vesialue järven vie-

reen. Laitisen ponnistellut teokset syntyvät syrjäseuduilla, kuten omanikin. 

Nestori Syrjälän teoksessa Running Man 2016–2017 taas hikoillaan urbaanissa mai-

semassa. Tummaan pukuun pukeutunut mies juoksee Helsingin keskustassa. Tämä eksy-

neen nykyihmisen säntäily tapahtui kerran viikossa tunnin ajan, juoksijoina näyttelijöitä 

ja tanssijoita. Teos on Syrjälän mukaan nykyihmisen karrikoitu kuvaelma: ”kiireinen ja 

suuntansa hukannut hahmo ekologisten, taloudellisten ja poliittisten kriisien murros-

tamassa maailmassa”.31 Syrjälä onnistuu mielestäni hyvin tavoittamaan hektisen elämän-

tapamme ja tuomaan sen katukuvaan herättelevän performanssin muodossa. Vaikka 

juoksut loppuivat toukokuussa 2017, jatkaa jokainen juokseva, kiireinen pukumies 

 elävänä monumenttina teoksen esittämistä. 

Martin Creedin Work 805 (2008) teoksessa kiirehditään myös, joka kolmenkymme-

nen sekunnin välein henkilö juoksee gallerian käytävällä niin lujaa kuin pystyy. Creed sa-

noo, että ajatus galleriassa juoksevasta hahmosta oli hänestä hauska, mutta samalla teos 

31 Kiasman taidekilpailu, http://kiasma.fi/tietoa-kiasmasta/taidekilpailu/ (viitattu 27.2.2017).

Nestori Syrjälä, Running man 2016 – 2017.  
Dokumentaatiokuva performanssista 

käsittelee myös vakavia kysymyksiä. Creed sanoo, että juokseminen on elossa olemisen 

toiminta tai teko (action): kuolema on Creedille täydellistä pysähtyneisyyttä, liikkumat-

tomuutta, joten sen vastakohta on juokseminen mahdollisimman lujaa.32 Juokseminen 

on siis Creedille sama kuin Mäelle jalkakyykky, tai itselleni painonnosto. 

Jos oma tutkimukseni sai innoitusta kehonrakennusohjelmasta, kuuli myös kuvatai-

teilija Artor Jesus Inkerö rautojen kutsuvan kolinan. Kuvataideakatemian lopputyönään 

hän kävi salilla ja pakkasi varteensa 18 kiloa lihasmassaa ja muunsi itsensä maskuliini-

seksi lätkäjätkäksi. Muunsukupuolinen taiteilija halusi leikkiä sukupuoli- stereotypioilla. 

Kehonrakennus oli siis Inkerölle osa performanssia. Hän sanoo viehtyneensä kehon-

rakennuksen periaatteesta, jossa lihas on ensin harjoittelun avulla ”tuhottava”, jotta se 

kasvaisi isompana ja vahvempana takaisin. Tämä tuho tarkoitti luopumista  entisestä 

minästä. Inkerö on tutkija omassa kehossaan. Häntä kiinnostaa, millä tavoin kehon 

muokkaaminen muuttaa häntä ihmisenä, ei vain ulkoisesti, vaan myös henkisesti.33 

Inkerön teos Flexer (2016) on kolmikavainen videoinstallaatio, jonka kolmelle  ruudulle 

jaetut audio-ja videomateriaalit toistuvat aina uudelleen satunnaisessa järjestyksessä. 

Lähikuvat ihon, kananlihan ja painojen tekstuurista yhdessä päiväkirjamaisen selon-

teon kanssa muotoutuvat ”muutoksen” sinfoniaksi. Teoksen toistolaitteisiin koodattu, 

jokaisen klipin jälkeinen materiaalin uudelleen järjestäytyminen korostaa tätä lihallista 

reinkar noitumista. Teos saa ajattelemaan, kuinka maskuliinisuus (ja sukupuoli muuten-

kin), on performanssi ja kuinka ympäröivä maailma tätä normia vahvistaa. 

Ponnistelu, performanssi ja kehollisuus löytyvät tietenkin esimerkiksi tanssista, joka 

on kuulunut jo vuosituhansia ihmisten rituaaleihin ja menoihin. Jätän tanssin kuitenkin 

käsittelyni ulkopuolelle. En käsittele myöskään 1960- ja 70 -luvun body artia sen enempää 

kuin mainiten, että body art toi taiteiljan kehon uudella tavalla taidemaailmaan tarkaste-

lun alle. Taitelijat kuten Gina Pane, Marina Abramovic ja Günter Brus aiheuttivat uusia 

ajatuksia ja shokeerasivat yleisöä viiltelyillä ja eritteillä. Abramovicin Rhytm O (1974) per-

formanssissa taiteilija asetti kehonsa alttiiksi antaen luvan käyttää 72 esineen – mukaan 

lukien ladattu ase – valikoimaa itseensä. Samoihin aikoihin myös  kehonrakentajat Arnold 

Schwarzenegger, Frank Zane ja Ed Courney tuotiin galleriakontekstiin poseeraamaan 

Body as Art -näytökseen34 New Yorkin Whitney Museumiin, heidän asettuessaan jalustal-

le yksi taidehistoriallinen ympyrä sulkeutui ja museossa saattoi kuulla antiikin taiteilijoi-

den vasaran nakutuksen atleettiveistosten kivisellä pinnalla kaukaa aikojen takaa. 

32 Martin Creed’s Work No. 850. TateShots,  
https://www.youtube.com/watch?v=-U8Fl45-DFw (viitattu 4.3.2018).

33 Bodybuilding exhibition catalogue,  
https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/bodybuilding_book_englanti/32 (viitattu 5.3.2018).

34 Body Building as Art – Whitney Museum 1976,  
https://www.youtube.com/watch?v=ok-FhIOPw1g (viitattu 11.3.2018).
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O H J E L M A ,  P E R F O R M A T I I V I S U U S  

J A  F L U X U S

Kun menen kuntosalille teen painoilla eri pituisia sarjoja. Jokaisessa sarjassa on toistoja. 

Paperilla tämä näyttäisi esimerkiksi tältä ”maastaveto 3 x 5”. Nostan siis painavan asian 

maasta viidesti ja teen tämän saman asian kolme kertaa. Kun noudatan tiettyä ohjelmaa, 

aikaan saan tuloksia elimistössäni, kuten lihaskasvua ja voimatasojen nousua. Näihin tu-

loksiin vaikuttavat lepo, sarjapainojen nostaminen ja ravinto. 

Tämä ”3x5” voidaan tuoda taiteen maailmaan. Vuosina 1957–1959 yhdysvaltalainen 

säveltäjä John Cage järjesti kokeellisen säveltämisen kursseja New Yorkin New School 

of Social Research -oppilaitoksessa. Kurssin oppilaat muodostivat oppilaista muodostui 

ydin taiteilijaryhmälle, joka kantoi myöhemmin nimeä Fluxus (lat. virrata). Cagen  opetus 

perustui kokeiluun ja dialogiin: musiikki yhdistettiin runouteen ja performansseihin. 

Kurssin suurimpia ”löytöjä” oli George Brechtin kehittämä performanssitekniikka Event 

score, joka teki arkisista teoista minimalistista performanssia.35 Score oli ennalta-annettu 

ohje ja toimi ikään kuin notaatiojärjestelmänä, jonka avulla Fluxus-ryhmä toteutti perfor-

mansseja. Esimerkiksi Lamonte Youngin Composition 1960 #10 teos sisälsi ohjeen ”Draw 

a straight line and follow it”.36 Brechtin varhainen score Keyhole Event taas kehoitti tirkiste-

lemään oven takaista maailmaa avaimen reiän läpi. Scoreja toteuttamalla saatiin aikaan 

erilaisia tuloksia, joita esitettiin joko yksityisesti tai muille ihmisille.

35 Higgins 2002, 2 Fluxus Experience, https://www.hannahbhiggins.com/uploads/7/3/7/3/73737061/
[hannah_higgins]_fluxus_experience.pdf (viitattu 12.3.2018).

36 Iversen 2009, 838. Auto-Maticity: Ruscha and performative photography,  
http://repository.essex.ac.uk/2701/1/automaticity_pdf.pdf (viitattu 11.3.2018).

George Brecht,  
Keyhole event, 1962

Ed Ruscha, Union,  
Needles, California, 1962 

Taidehistorioitsija Margaret Iversen ehdottaa Ed Ruschan valokuvia käsitteleväs-

sä artikkelissaan, että Ruschan Twentysix Gasoline Stations (1963) voidaan nähdä perfor-

matiivisena valokuvasarjana, joka soveltaa performanssitaiteesta tuttua ”scorea”. Iversen 

perus taa väitteensä siihen, että Ruschalla oli tiedossaan valokuvakirjan nimi, ennen kuin 

ensimmäistäkään kuvaa oli otettu. Näin ollen otsikko voidaan kääntää performatiiviseksi 

ohjeeksi ”record 26 gasoline stations along Route 66”.37 Ruscha siis ikään kuin teki oman 

maastavetotreeninsä ja dokumentoi tulokset. 

Fluxus-treeneistä inspiroitui myös Elina Brotherus. Galleria Heinossa  tammikuussa 

2018 esillä ollut Réglé du jeu (Pelisäännöt) on kuvasarja, jolla Brotherus voitti Ranskan 

Veikkauksen, PMU:n Carte Blanche -kilpailun. Kilpailussa etsittiin pelien maailman ja 

kuvataiteen dialogia.

Galleristi Rauli Heinon kirjoittamassa näyttely-

tekstissä kerrotaan Brotheruksen innostuneen 

Fluxus-taiteesta. Teokset pohjautuvatkin Fluxus-

taiteilijoiden event scoreihin, mutta mukana on myös 

Brotheruksen ja monissa teoksissa esiintyvän tanssija- 

koreografi Vera Nevanlinnan yhdessä keksimiä score-

ja. Lyhyet ohjeet muuntautuvat pelisäännöiksi. Heino 

kirjoittaa, että erona Fluxus-taiteilijoihin on se, että 

Brotheruksen tavoite on kuitenkin tehdä myös hyviä 

kuvia, eikä hän esitä performansseja yleisölle, vaan ka-

meralle.38 

Itse sovelsin performatiivisuutta ylipäätään jo laa-

tiessani taiteen teko-ohjelman ”Tee taidetta 180 päi-

vää”. Ohjelma ikään kuin toimi scorena kaiken teke-

miseni taustalla. Sovelsin performatiivisuutta myös 

tarkemmin esimerkiksi teoksessa Niitty / The Meadow: ”Laita rec-nappula päälle ja soita 

haitaria.” Tällä  tavoin itse ikään kuin siirryin syrjään ja osaksi todellisuutta ja annoin asioi-

den tapahtua. Työskentelin sattuman kanssa.39 Lopputuloksesta rohkaistuneena hyödyn-

sin samaa ideaa teoksessa Valmet. Toivon ja epätoivon manuaali.

Lähdin myös Kosin saarelle, koska olin päättänyt aiemmin, että tarvitsen jonkin 

asian, joka tulee puun takaa, sillä kuntosaliohjelmissani niin kuuluu aina silloin tällöin 

37 Iversen 2009, 840. Auto-Maticity: Ruscha and performative photography,  
http://repository.essex.ac.uk/2701/1/automaticity_pdf.pdf (viitattu 11.3.2018).

38 Elina Brotherus: Règle du jeu,  
http://www.galleriaheino.fi/nayttely.php?aid=121166&k=20139 (viitattu 23.3.2018).

39 Käsittelen sattumaa laajemmin seuraavassa esseessäni ”Tosi illuusio”.

Elina Brotherus, 
 Falling Event, 2017
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tehdä, jotta hermosto saa uutta ärsykettä. Nähdessäni uutiskuvia pakolaisista veneissään 

koin myötätuntoa ja aloin ajattelemaan, voisinko itse tehdä jotain. Sen sijaan, että  olisin 

sivuuttanut asian, kuten ennen tällaisissa asioissa, kirjoitinkin päiväkirjaani ”mene Kosille 

ja kuvaa.” En tiennyt, mitä kuvaisin, mutta menin vain ja tein.

Sattumageneraattori40 oli itselleni kuin Brian Enon korttipakka. Oblique strategies 

on menetelmä, jonka Eno ja taiteilija Peter Schmidt kehittelivät lukkiutuneille taiteili-

joille. Käytännössä se tarkoitti korttipakkaa, jonka korteissa luki ohjeita kuten korosta 

virheitäsi tai vesi. Eno saattoi nostaa kesken äänitysten kortin ja pyytää muusikoita toi-

mimaan sen mukaan. David Bowie käytti menetelmää hyväkseen luodessaan musiikkia 

Enon kanssa.41

Kuntosaliohjelman sarjoista ja toistoista, ja sattumanvaraisuudesta tuli toisessa kon-

tekstissa performatiivinen työkalu, jonka avulla sain tuloksia ja lihaksien sijaan kuvitteel-

linen taiteellinen hermostoni, ajatteluni kehittyi. Sen avulla toivoin myös ymmärtäväni 

maailmasta enemmän.

40 Sattumageneraattori on keksimäni nimi tekemisen tilalle, määritellylle  
ajanjaksolle, jonka aikana tartutaan asioihin spontaanisti. 

41 Oletko lukossa? Kokeile Brian Enon korttipakkaa, se pelasti David Bowien uran,  
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005084722.html (viitattu 14.2.2017).

Mikko Haiko,  
Niitty / The Meadow, 2017

M O N I O T T E L I J A ,  V I R T U O O S I  V A I  

S O K R A A T T I N E N  P O LY P R A G M A A T I K K O ? 

Harjoitusohjelmani aikana aloin tuntea itseni kymmenottelijaksi. En ollut enää  maalari, 

valokuvaaja, rumpali vaan kaikki yhtä. Päiväkirjoissani on merkintä, joka käsittelee ute-

liaisuuden varjelemista. ”Liika itsevarmuus tai tietämys, jota luulee omaavansa, vie uteliai-

suudelta tilaa. Sokrates ei tiennyt mitään.” Hyväksyin myös maalaamisessani keskeneräi-

syyden ja raakuuden osaksi maalaustani. Hyväksyin, että en osaa soittaa haitaria, mutta 

aloin silti tosissani tehdä sillä kappaleita. Monilla eri välineillä puuhaava kuvataiteilija 

Mäki puhuu omasta työstään samalla tavalla: ”Taiteellinen metodini perustuu siihen, että 

en tee virtuositeetista tai edes ammattitaidosta kynnystä, joka ensin on kunnialla pystyt-

tävä ylittämään, jotta kehtaisi tehdä taidetta oudolla välineellä vakavissaan”.42

Virtuositeettitaiteilija vertautuu Mäen mukaan Platonin näkemykseen  absoluuttisten 

ideoiden haltijana, filosofikuninkaana, joka hallitsee välineensä ja nousee sen voimin ma-

teriaalinsa ja teoksensa yläpuolelle. Virtuoosille vakavasti otettava ajattelu ja taide edel-

lyttää kontekstin, metodin ja materiaalin täydellistä hallintaa. Tällä on kuitenkin Mäen 

mukaan haastaja: sokraattinen polypragmaatikko, monen alan harrastaja, joka osallis-

tuu keskusteluun, koska ei tiedä ja joka tunnustaa, että filosofia ja taide on keskustelua 

 maailman ja olemisen rakenteesta ilman kiveen hakattua metodia ja lopullista vastausta.43

Tunnustan olleeni valokuvan osalta Platonin filosofikuningas. Aloin hallita sen ja 

muutuin ylimieliseksi sen suhteen. Samaan aikaan kuvaamiseni loppui, ja jos  kuvasinkin, 

kuvasin samoja kuvia uudestaan ja uudestaan. Siksi muiden taidemuotojen kanssa puu-

hailu ja rämpiminen tuntuivat kuin sateelta kuivassa maassa. Muiden taidemuotojen 

avulla aloin luopua hallinnasta, kruunusta, ja annoin valokuvieni täyttyä virheistä. Tulin 

alas ja aloin tekemään asioita asioiden kanssa.

Kun maalaan, maalaan tosissani, kun valokuvaan, kuvaan tosissani, kun piirrän,  

piirrän tosissani, kun soitan haitaria, soitan tosissani. Tarkoitan tosissaan  tekemisellä 

sitä, että riippumatta taitotasostani kyseisen työkalun suhteen, teen tosissani taidetta. 

Maalaaminen on minulle yhtä tärkeä ilmaisumuoto kuin valokuva, vaikka valokuvan 

 saralla olisinkin harjaantuneempi ja tiedän taiteenalasta enemmän. Haitaria soitan päin 

helvettiä, mutta se on minulle yhtä tärkeää ilmaisua kuin rumpujen soitto. Hyväksyn täy-

desti sen, että en koskaan pääse virtuoosiksi haitarin soitossa. Mutta juuri tämä kiehtoo. 

Elämä on haurasta, siihen kuuluvat virheet. En ole kone, vaan ihminen. Virheet tulevat 

osaksi teosta. Häpeän tunne ja haavoittuvuus tulee osaksi teosta. Nämä kaikki ovat ihmi-

sen tunteiden kirjoa, ja ne ovat usein juuri niitä asioita, jotka meitä puhuttelevat.

42 Mäki 2009, 280.

43 Mäki 2009, 280.
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K U R I N A L A I S U U D E S T A .  T O I S T O 

Hyvä urheilija harjoittelee säännöllisesti. Elämä koostuu usein päivittäisistä rutiineista. 

Taiteen puolelta tällainen kurinalainen esimerkki voisi olla puolalainen taiteilija Roman 

Opalka, joka maalasi perättäisi järjestysnumeroita suurelle kankaalle elämänsä loppuun 

saakka ja pääsi yli viiteen miljoonaan. Kurinalaisuudesta kielii myös  valokuvataiteilija 

Niko Luoman kommentti eräältä luennolta vuosia sitten. Luoma kuvaili työtänsä jota-

kuinkin niin, että hänen työskentelynsä on sitä, että hän menee rahattomana päivittäin 

pimeään kellariin kuvaamaan valonsäteitä palkkikameralla, rööki huulessa ja jossain 

kymmenen tuhannen valotuksen kohdalla hän alkaa miettiä, ”onks tässä mitään järkeä, 

ketään ei edes kiinnosta”. Mutta kyllä kiinnostaa. 

Kirjailija-käsikirjoittaja Julia Cameron kehottaa jakamaan urakkaa päivittäisiin an-

noksiin. Hänen mielestään on tärkeää ymmärtää, että aina löytyy pieni askel,  jonka 

voi ottaa luovuutensa hyväksi.44 Pienet askeleet, valotukset ja viivat. Sarjat ja toistot. 

Kurinalaisuutta, jopa sotilaallista sellaista? 

I N N O S T U N E I S U U D E N  S O T U R I

Marina Abramovic sanoo hänestä kertovassa dokumentissa The artist is present, että tai-

teilijan tulee olla soturi.45 Kalervo Palsalla oli samansuuntaisia ajatuksia. Hänen kerros-

sängyssään lukivat sanat ”Sotilas valitsee triumfin ennen kuin naisen”.46 Uhraaminen, kuri, 

44 Cameron 2010, 229.

45 Abramovic 2012. Dokumenttielokuvassa The artist is present. (2012)  
Ohjaajat: Matthew Akers, Jeffrey Dupre. 

46 Kerrossänky löytyy Getsemanesta, Palsan ateljeesta. Palsa-museo, Kittilä. 

Niko Luoma,  
Convex Equatation, 2010

ja säännöllisyyskö siis johtavat kunniaan? Voihan se olla niinkin. Julia Cameronin mu-

kaan taiteilija tarvitsee kuitenkin pitemmän päälle innostusta kuin kuria.47 Hänen mu-

kaansa sisäinen taiteilijamme ei todellakaan ole sotilas, vaan lapsi ja sisäinen leikkitove-

rimme ja kestävä toveruus perustuu ilolle eikä velvollisuudelle. Lisäksi hän jatkaa, että 

taiteilijamme voi herätä kurinalaisesti aamuvarhaisella kirjoittamaan tai maalamaan, 

mutta hän ei tee sitä kurinalaisuuden takia, vaan siksi, että lapsen tavoin rakastaa seik-

kailua.48

Cameron sanoo, ettei taiteilija voi olla spartalainen, Abramovic sanoo, että taiteili-

jan täytyy nimenomaan olla soturi. Mutta eiväthän nämä kaksi näkökantaa, Abramovicin 

soturi ja Cameronin leikkitoveri, sulje toisiaan pois. Uutta tapaa opetellessa, varsinkin 

 alkuvaiheessa, saatetaan tarvita itsekuria. Itsekurin avulla voi löytää kadoksissa olleen 

 innostuksen. Harjoituspäiväkirjassani toistuu useaan otteeseen merkintä, jossa päivä 

on alkanut vitutuksella ja flegmaattisuudella ja toimeen tartuttua mieli on innostunut, 

energi nen ja täynnä toivoa. 

Soturi siis, mutta innostuneisuuden soturi. Kun olin nuorempi, join Ilosaarirockissa 

kiljua ja tapasin tytön, joka oli kuitenkin ihastunut Seppoon, joka soitti yhtyeessä  nimeltä 

Rakkauden Soturit. Hormoneiden täyttämää nuorukaista tällainen asetelma tietenkin 

harmitti, ja taisin vähän nimelle naureskella, kun en muutakaan voinut. Rakkauden so-

turi. Ei sille kannattaisi nauraa. Henry Rollins ei ainakaan nauraisi. Takavuosien punk-

bändi Black Flagin keulahahmo, kirjailija, ja harrastaja-voimanostaja kirjoittaa kuinka hän 

kuuntelee salilla balladeja, ja kuinka hän on kokenut suurinta rakkautta ajatellessaan ra-

kastaan silloin kun kipu lyö harjoituksen jälkeen kehon läpi. Hän viittaa myös japanilai-

seen runoilijaan Yukio Mishimaan, joka sanoi, ettei hän kestäisi romantiikkaa, rakkautta, 

jos hänen kehonsa olisi heikko. Tämä siksi, että romanssi, tai rakkaus on niin vahva ja yli-

voimainen tunne.49

Latinan sana Amare tarkoittaa rakastaa, ja tästä on johdettu sana rakastaja, amator. 

Suomenkielen amatööri pohjautuu tähän sanaan. Vaikka valmistunkin tämän tekstin pa-

lauttamisen jälkeen ammattilaiseksi, aion silti olla puuhissani täysi amatööri. Sillä niin 

kuin van Gogh kirjeessään Theolle toteaa rakkauden olevan suurinta taidetta ja että ”On 

rakastettava niin paljon kuin voi, ja siinä on tosi voima, ja ken rakastaa paljon, myös tekee 

paljon ja pystyy paljoon, ja mikä rakkaudessa tehdään, se tehdään hyvin.”50

47 Cameron 2010, 243.

48 Cameron 2010, 246.

49 Iron and the Soul – By Henry Rollins,  
http://rosstraining.com/blog/2009/12/04/iron-and-the-soul-by-henry-rollins/ (viitattu 12.4.2017).

50 Van Gogh 1996, 77, 79.
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T A I T E I L U P S Y K O L O G I A A

Aseta tavoite, toteuta, saavuta. Menesty. Menesty jokaisella elämäsi osa-alueella. Ole on-

nellinen. Tahdo, halua enemmän. Laihduta, kasvata lihakset, biohakkeroi itsellesi parem-

pi hormonitoiminta. Ole oma optimaalinen itsesi. Kehity. Meditoi. Ole läsnä. Uusi minä. 

Minä, minä, minä. Luovu kärsimyksestä ja ajattele positiivisesti! 

Elämämme hektistä, tehokasta, nopeampaa ja yksilökeskeisempää aikaa kuin aikai-

semmat sukupolvet. Minä kuulun millenniaaleihin, 1980–2000 luvulla syntyneeseen su-

kupolveen, jonka elämä elämäntaito-hypen keskellä on kovin erilaista kuin vanhempieni.

Yhteiskuntamme on 50 vuodessa keskittynyt yhteisöllisyydestä yhä enemmän yksi-

löön.51 Tuosta maaperästä self-help, oma-apukirjallisuus, ponnistaa. Se vastaa kysyntään 

ja samalla luo uutta todellisuutta. Ensimmäinen self-help opus julkaistiin vuonna 1859 

skotlantilaisen kirjailijan ja reformaattorin, Samuel Smilesin toimesta. ”Self help” antoi 

ohjeita mm. säästäväisyyteen, korosti tiedon merkitystä ja sitä, että työläisen köyhyys 

johtui suurilta osin myös huonoista valinnoista ja tavoista. Sittemmin self-help on kas-

vanut miljardien eurojen liiketoiminnaksi, joka on tuonut jättiomaisuuksia oppaiden kir-

joittajille mm. Rhonda Byrnelle, Eckhart Tollelle ja hurmoksellisia seminaareja pitävälle 

Tony Robbinsille.

Self helpiin kuuluu rautalangasta vääntäminen ja yksinkertaistaminen. Näillä  ohjeilla 

tulosta tulee. Menestyksen kaavat ovat kaikkien edessä. Kiasman ARS17 -näyttelyssä 

Jaakko Pallasvuon monikanavainen videoinstallaatio How to Craft / How to Critique / How 

to Internet / How to Location / How to Orientation (2011) sekä installaation osana toteu-

tettu seinämaalaus käsittelevät juuri tätä seikkaa. Internetin omatekoisiin opetusvide-

oihin rinnastuvat videot neuvovat, kuinka menestyä kansainvälisessä taidemaailmassa.  

Videoissa kerrotaan ironiseen sävyyn millaisia teoksia kannattaa tehdä, kuinka  hyödyntää 

lähtökohtiaan ja kuinka erottua massasta. Teokset ovat huvittavia ja jollain tavalla ne saavat  

myös hien nousemaan otsalle: tässä näkyy aikamme kuva ja minä taidan olla siinä mukana.

Meillä on ympärillämme paljon materiaalista hyvää, mutta riittääkö mikään? Onko 

kasvu kestävää vai pitäisikö ajatella, että muutos on kestävää? Silloin kasvu ei välttä-

mättä tarkoita jonkun asian kasvattamista, esimerkiksi aineellisen hyvän lisäämistä, 

vaan kasvua voisi ajatella kasvamisena, vaikkapa kypsyytenä sanomaan ei. Kirjassaan 

Ilmastonmuutos. Nyt Pasi Toiviainen sanoo, että meidän tulisi ajatella kestävän kasvun 

 sijasta kestävää laskua.

Kun katsoo maailman tilaa ei voi olla miettimättä sitä, että olemme menossa kohti 

omaa tuhoamme, virne naamalla ja yläfemmoja heitellen.

51 Osta parempi elämä. Ylioppilaslehti.  
http://ylioppilaslehti.fi/2011/10/osta-parempi-elama/ (viitattu 12.3.2018).

Tämän kaiken sanottuani sotken itse lusikkani soppaan. Seuraavassa tuon urheilun 

maailmasta jotain, jolla voi parantaa suoritusta, tai ehkä neutraalimmin sanottuna harjoi-

tusta. Enkä tarkoita nyt kiellettyjä aineita.52 Pysyttelen laillisissa keinoissa. Psykologinen 

ja mentaalinen puoli on viime aikoina korostunut urheilussa ja siitä innoittuneena sovel-

lan urheilupsykologiaa nyt taiteilijalle! PAIKOILLANNE, VALMIIT, HEP! 

U R H E I L U P S Y K O L O G I A S T A  

T A I T E I L U P S Y K O L O G I A K S I

En mää sitä nää. Jos sulla ei oo fyysisesti, jos et oo fyysisesti kunnossa, 

huippukunnossa, niin ei sitä millään hihhulikonsteilla ei tule. En mää 

sitä nää. Sillon kun sää oot reenannu kunnolla, oot huippukunnossa, 

niin ei sitä tarvii mittää apukonsteja. Sitähän voi verrata, eihän urheilu 

sen kummempaa oo ku töissä käynti, jos sun pittää, saatana,  psykiatrin 

luokse mennä sen takia, että sää voit tulla tänne tekemään juttua,  

ni sehän on sama jos sää lopetat nää hommat. Se on jotain sellasta,  

meikäläisen sanottuna, haihattelua.53 

Urheilupsykologia, mentaalinen valmennus, on sitä, mitä Seppo Räty kutsui  haihatteluksi 

ja hihhulikonsteiksi. Hänen mukaansa mentaalista valmennusta ei tarvita, jos ollaan 

fyysi sesti treenattu kunnolla ja tehty kaikki mitä on pystytty. Mutta Seppo, Seppo, ajat 

ovat muuttuneet. 

52 Huippu-urheilussa jäädään joka vuosi kiinni dopingaineiden käytöstä. Ammattilaiskehon-
rakennuksessa niitä vasta käytetäänkin, tosin siellä näitä aineita ei ole kielletty. Arnold myönsi 
käyttäneensä testosteronia 60–70-luvulla voittaessaan Mister Olympia -titteleitä. Hieman aiemmin 
Yhdysvalloissa kalifornialainen psykiatri Oscar Janiger teki tutkimuksen (1954–1961), jossa yli sadalle 
ammatti taiteilijalle annettiin lsd:tä ja heidän annettiin piirtää aineen vaikutuksen alaisena.  
Tuloksena kirjattiin, että aine tehosti taiteilijoiden luovaa potentiaalia huomattavasti. Tosin toimivan 
piirtämis tekniikan löytyminen vei aikaa. 99 prosenttia sanoi havainneensa lsd:n arvokkaaksi työ-
kaluksi ja lähes kaikki olivat halukkaita ottamaan ainetta uudelleen. Slideshow: Scientists Analyze 
Drawings by an Acid-Tripping Artist, https://www.livescience.com/33166-slideshow-scientists-ana-
lyze-drawings-acid-trip-artist.html (viitattu 21.2.2017). 
 
Hakusanat ”lsd art” antaa esimerkkejä taiteilijoista, jotka ovat käyttäneet itseään koekaniineina  
ja piirtäneet, maalanneet tai soittaneet musiikkia lsd:n vaikutuksen alaisena. Tässä olisi siis  
varteen otettava ehdokas taiteen dopingaineeksi. 

53 Urheilun maailma: Lähikuvassa Seppo Räty. 90-luvun alku. Toimittajana Jari Porttila.  
https://www.youtube.com/watch?v=9gtGw7kfOyo. 7 (viitattu 19.3.2017).
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Suomalainen UFC-ottelija Teemu Packalen voitti vastustajansa Lontoossa 24 sekun-

nissa. Hän kiitteli valmentajaansa, ja ”gameplania”, mutta myös mentaalista valmenta-

jaansa, urheilu psykologi Päivi Granholmia.54

Urheilupsykologia on psykologiatieteen erityisala, joka soveltaa psykologian tut-

kimuskäytäntöjä ja tuloksia urheilun kentällä.55 Sen juuret ulottuvat 1960–1970-lu-

vuille, jolloin joukko psykologeja innostui psykologian vaikutuksista valmennukseen. 

Erityisala vastasi haluun ymmärtää ja parantaa urheilijoiden suorituksia ja tuloksia. 

Urheilupsykologian avulla voi opettaa suoristusta edistäviä henkisiä taitoja, sekä hoitaa 

urheilusuorituksia haittaavia psyykkisiä ongelmia. Huomio on myös urheilijan psyykki-

sen ja muun hyvinvoinnin kehittämisessä.56 Psykologi Leena Matikka ja psyykkinen val-

mentaja Martina Roos-Salmi sanovat Urheilupsykologian perusteet -kirjan artikkelissaan, 

että urheilupsykologian tulee helpottaa niin huippusuorittamista kuin liikkumaan ryhty-

mistä. He jatkavat: ”Sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta voitaisiinko tässä yhteydessä 

kääntää niin, että tieto helpottaa tuskaa”.57

Tuskaa! Väitän, että myös taiteilijat tietävät jotain tuskasta! Voisiko urheilupsykologi-

aa soveltaa suoraan taiteen maailmaan? Olisiko tästä ollut hyötyä Vincent van Goghille ja 

Kalervo Palsalle? Olisiko tästä hyötyä kaikille taiteilijoille?

Miten tätä voidaan tuosta vain soveltaa? Jos ajatellaan, että urheilu on liikuntaa, jo-

hon on tuotu mukaan kilpailu, niin taiteilu voisi olla taiteen käytäntö, johon on  liitetty 

työskentelyä, kilpailua, näyttelyhakuja yms. Taiteilu ei siis ole taiteen keskiössä,  mutta 

taiteeseen kytköksissä. Tässä taiteilupsykologiassa keskityn näihin taiteen ympärillä 

oleviin käytäntöihin. Tämä ei siis ole TAIDEpsykologiaa, vaan TAITEILUpsykologiaa. 

Kaikenlaiset kokeilevat ristiinkytkennät eri asioiden ja ilmiöiden välillä kuuluvat 

 aikaamme, joten käytän lähtökohtana Urheilupsykologian perusteet -kirjaa, jonka olen 

kääntänyt muotoon Taiteilupsykologian perusteet. Selvä, helpotetaan tuskaa! Selvennän 

ajatteluani alla olevalla kaaviolla. 

54 FSTV Teemu Packalen – Voitolla Lontoon yöhön,  
http://www.kuntosaliohjelma.fi/fstv-teemu-packalen-voitolla-lontoon-yohon/ 7 (viitattu 19.3.2017).

55 Matikka 2012, 24.

56 Haarala ym. 2012, 30–31.

57 Matikka, Roos-Salmi 2012, 13.

Selventävä kaavio.  
Kuva ja kaavio: 
Mikko Haiko 

Mutta hetkinen, eikö tuskaa tarvita? Kipuhan kuuluu elämään. Jotenkin olen aina 

miettinyt, että taiteilija on tuskainen ihminen. Olen aina ajatellut, että hyvien kokemuk-

sien lisäksi taiteen tekemiseen nyt vain liittyvät paineet, pelot, lukossa oleminen ja erias-

teinen kärsimys ja valittaminen. Voiko mitään tavoittaa ilman niitä? Van Goghille tuska 

merkitsi etenemistä: 

Tunnen, että minun työni paikka on kansan sydämessä, että minun on 

kouraistava elämää sen pohjia myöten ja päästävä paljolla surulla ja 

vaivalla eteenpäin.58

Kalervo Palsa ilmaisi tuskaansa ytimekkäästi kirjoittaen päiväkirjaansa 12.12.1969 sanat:

Vituttaa ankarasti. Aika kuluu. Minä vanhenen. Lopussa on naru.59 

Palsa myös asetti korkeita tavoitteita itselleen:”…Eilen taas maala-

sin vesi värein, koska varat ovat niukat. Eikä minua ymmärretä sen vertaa, 

 että pihistettäisiin ruokarahoista. Älkööt ymmärtäkö! Jonain päivänä kos-

tan! Kostan kaikille pikkusieluille. Maalaukseni ovat synkkiä tällä hetkellä. 

Raskaita ja synkkiä, käytän paljon violettia ja mustaa… Minulla on tunne, 

että jään koko elämäkseni tälle asteelle. Se on kauhea tunne! En halua olla 

keskinkertaisuus tai ”ilmeinen lahjakkuus” kuten lehdessä minusta sanottiin 

syystalvella. Se ei riitä!”60

Tuskainen tie ei kuitenkaan taida olla se tavoiteltavin. Urheilu-

psykologian mukaan saa mennä ihan hyvinkin: henkinen hyvinvointi ja  

viih tyvyys eivät sodi korkeita tavoitteita vastaan. Artikkelissaan Urheilu-

psykologia, liikuntapsykologia ja valmennuksen psykologia liikuntapsykologian  professori 

Taru Lintunen, tutkija Esa Rovio, liikuntatiedeiden maisteri ja taitoluisteluvalmentaja 

Susanna Haarala, psykologi Matti Orava, liikuntatieden maisteri ja jääkiekkovalmentaja 

Erkka Westerlund ja liikuntapsykologian lehtori Montse Ruiz kirjoittavat: ”Kun urheilija 

viihtyy, kokee onnistumisia, oppii asettamaan itselleen sopivia tavoitteita ja arvioimaan 

niiden toteuttamista, hän jatkaa harrastustaan. Hän myös jaksaa kohdata urheilu-uraan 

välttämättä liittyviä pettymyksiä ja suoriutuu kilpailutilanteista todennäköisesti suori-

tustasonsa mukaisesti.”61 

58 Van Gogh 1996, 46.

59 Palsa 1990, 150.

60 Palsa 1990, 110.

61 Haarala ym. 2012, 34.

Kalervo Palsa, 
Vapautuminen = 
Deliverance, 1978 



3 8 3 9

U R H E I L U P S Y K O L O G I A  

K Ä Y T Ä N N Ö N  T Y Ö K A L U N A 

Miten urheilupsykologiaa sitten voi käytännössä hyödyntää taiteen tekemisessä? Sen 

avulla voi selkeyttää itselleen toimintansa syyt ja kartoittaa tekemiseen liittyviä tunteita 

ja pelkoja. Sen avulla voi myös tunnistaa omia toiminta- ja ajatusmalleja, jotka toimivat 

tai eivät toimi lopputuloksen kannalta.62 Sen avulla voi tunnistaa sisäisen puheensa sä-

vyn. Tärkeää on tunnistaa lopputuloksen kannalta hyviä tunteita ja ajatuksia, mutta myös 

negatiivisia tunnetiloja, jotta ne nousevat käsiteltäväksi. Urheilupsykologia tarjoaa myös 

keinoja, joilla itsevarmuutta voi parantaa.63 Taiteilija voi opetella käyttämään hyödyksi 

niitä tunteita, ominaisuuksia, jotka tukevat toiminnan onnistumista. Voidaan pysytellä 

esimerkiksi tietyllä tunnealueella suoritusta tehdessä. 

Itse sovelsin omassa ohjelmassani urheilupsykologian keinoja laittamalla  sarakkeita 

eri peloille ja aina sellaisen ajatuksen ilmaantuessa laittamalla ristin pelkoa vastaavaan 

kohtaan. Myös tapaamiset ratkaisukeskeisen valmentajan kanssa voi ajatella kuuluvan  

urheilupsykologian piiriin kuuluviin toimintamalleihin. Oma negatiivinen puhe ja pelot 

tulivat tietoisuuteen valmentajan kanssa keskustellessa. Tapaamisissa keskityttiin mieli-

kuvaan tulevasta tavoitteesta tai harjoituksesta ja käytiin seikkaperäisesti läpi kuinka 

asioita käytännössä toteutetaan. Päiväkirjan avulla tein myös huomioita omista tunne-

tiloistani, jotka johtivat mielestäni hyvään lopputulokseen. Myöhemmin maalatessa kes-

kityin ”virtaavaan” tunteeseen ja rohkeuteen, energiaan ja vastavuoroisesti rauhoittumi-

seen, jota kontrolloin hengityksen kautta. Valokuvatessa Kosilla pyrin pitämään itseni 

uteliaassa tilassa. Tein myös mielikuvaharjoituksia siveltimenvedoista. 

Mielenkiintoista on, että tällä tavoin maalaamista ja muuta kehollista toimintaa voi-

daan harjoitella mielikuvissa. Syvä keskittyneisyys ja mielikuvaharjoittelu yhdistettynä 

pieniin mikroliikkeisiin saa aikaa sen, että aivojen motorisella alueella tapahtuu vastaavaa 

verenkierron lisääntymistä kuin liikettä ”oikeasti” suoritettaessa. Tämä lisää myös lihas-

jännitystä ja hermosolujen aktiviteettia.64 Voimme siis maalata, kantaa kameraa tai soittaa 

ja omaksua tekniikkaa olemalla paikallamme. Urheilupsykologiaa voi myös hyödyntää 

yrittämällä päästä juuri erääseen ”äärimmäiseen” onnellisuuden tilaan. 

 

62 Matikka & Roos-Salmi 2012.

63 Matikka & Roos-Salmi 2012.

64 Kataja 2012.

F L O W 

Päiväkirjamerkinnöissä toistuu usein väsynyt ja onnellinen taiteen tekijä. Väsyminen on 

aiheutunut fyysisestä ponnistelusta, joka on kuulunut taiteen tekemiseen. Olen siirtä-

nyt kivenlohkareita näännyksiin saakka, rämpinyt suossa, ajanut polkupyörällä 50 kilo-

metriä, tai raahannut suuren formaatin kameraa vuoren rinteelle. Suurimmat riemun-

kiljahdukset ja seesteisimmät hetkeni olen kokenut äärimmäisen ponnistelun jälkeen. 

Näännyksiin asti tekeminen on ikään kuin katharsis65, jonka jälkeen elämällä tuntuu ole-

van jälleen suunta.

Psykologian tohtori Leena Matikka kirjoittaa, että huippukokemuksia kohdataan 

erilaisilla elämänalueilla ja tavallisesti niitä saavutetaan taiteessa, tieteessä ja urheilussa. 

Näitä kokemuksia yhdistää se, että ne saavutetaan keskittymällä pitkäjänteisesti työs-

kentelyyn, jolloin muu elämä tuntuu jäävän taustalle. Hänen mukaansa tekemisen ilo ja 

  tuska vaihtelevat, mutta voimakas halu saada aikaan uutta ja ennen kokematonta pitää 

kiinni ponnistelussa.66

Tällaiset huippukokemukset ovat flow-kokemuksia. Yhdysvaltalainen  psykologian 

professori Mihály Csíkszentmihályi tunnetaan luovuutta ja onnellisuutta  käsittelevistä 

tutkimuksistaan ja flow-käsitteestään, jota hän käyttää kuvaamaan positiivista psy-

kologista tilaa, jossa yksilön taidot ja haasteet ovat tasapainossa. Liian korkeat haas-

teet saavat tuntemaan ahdistusta, ja liian matalat haasteet johtavat kyllästymiseen. 

Csíkszentmihályille flow merkitsee iloa, luovuutta ja kokonaisvaltaista elämässä mu-

kanaoloa. Flowta kohti on mentävä. Se on tila, jonne ei pääse passiivisena. Hänen mu-

kaansa koemme suurinta onnellisuutta silloin, kun ruumiimme ja sielumme ponnistele-

vat äärimmillään, omasta tahdostamme, jotain vaikeaa ja arvokasta asiaa tehdessämme.67 

Urheilijan flow-tilan kuvaamiseen liitetään sellaisia käsitteitä kuin haasteiden ja taito-

jen tasapaino, täydellinen syventyminen toimintaan, selkeät tavoitteet, toiminnan ja tie-

toisuuden yhteensulautuminen, täydellinen keskittyminen käsillä olevaan tehtävään,  

itse-tietoisuuden jääminen taka-alalle, ajankulun kokemuksen muuttuminen ja liikkumi-

sen vaivattomuus.68 

Flow on mielestäni tila, jota kannattaa tavoitella. Sitä voi oppia käyttämään ”omassa 

hiihdossaan”. Voisi kuvitella, että flow-tilassa tekeminen olisi kuluttavaa, sillä se on niin 

65 Kreik. puhdistuminen. Kliimaksi tai tunnetila, jonka  
jälkeen elämänhalu uudistuu, palautuu tai voimistuu.

66 Matikka 2012, 233.

67 Csikszentmihalyi 1990.

68 Matikka 2012, 238. 
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intensiivistä. Paradoksaalisesti kuitenkin mieli lepää keskittyessään. Jos tuntee saavut-

taneensa flown, sitä voi alkaa tutkia. Mikä sai sen aikaan? Mitkä tekijät johtivat siihen? 

Näin flowta voi tulevaisuudessa houkutella esiin. 

Ehdotin jo esseen alussa, että toiminta urheilussa kuin taiteessakin kumpuaa samasta 

lähteestä, intohimosta tekemiseen. Taiteilija ja urheilija ovat yleensä ajautuneet ammat-

teihinsa harrastuksen kautta. Minua on aina kiinnostanut piirtäminen, sitten maalaami-

nen, sen jälkeen valokuvaaminen ja liikkuva kuva. Kaikkea tätä olen tehnyt koska se on 

mielekästä. Olen saanut tekemisestä iloa, energiaa ja sisältöä elämääni. Seuraavaksi käsit-

telen sisäistä tulta, kaiken toiminnan moottoria, motivaatiota. 

S I S Ä I N E N  T U L I

Motivaatio vastaa kysymykseen ”Miksi?” Miksi toimimme kuten toimimme? Miksi ur-

heilemme ja miksi teemme taidetta? Liikuntapedagogiikan professori Jarmo Liukkosen 

ja liikuntatieteiden tohtori Timo Jaakkolan urheilijan motivaatiota käsittelevän artikkelin 

mukaan motivaatiolla on kaksi tehtävää käyttäytymisessämme. Ensimmäiseksi motivaa-

tiosta saamme energiaa toimia tietyllä tavalla. Se saa urheilijan palaamaan harjoituksen 

pariin yhä uudestaan ja on henkistä polttoainetta raskaaseen treenaamiseen. Toiseksi se 

suuntaa käyttäytymistämme ja elämäämme, teemme valintoja, jotka tukevat kehittymis-

tä lajissa.69

Valmentaja, tietokirjailija ja hallintotieteiden tohtori Harri Gustafsberg kehottaa jo-

kaista selvittämään itselleen toimintansa motiivit. Hän kehottaa kysymään itseltään tar-

peistaan: mitä haluaa elämältä, millainen ihminen haluaa olla, mikä riittää, mitä lähei-

set ihmiset ympärillä haluavat ja mikä on ihmiselle itselleen tärkeää ja merkityksellistä.70 

Gustafsberg kirjoittaa: ”Kun motiivit ovat selkeitä ja olemme niistä tietoisia, niin itsensä 

pakottamisen tarve poistuu ja tilalle astuu halu ja intohimo harjoittelun jatkamiselle.”71 

Gustafsberg sanoo, että voimme kehittää motivaatiotamme toimimalla omien arvojem-

me mukaisesti ja löytämällä tekemisestä sopivasti haastetta.72 Liukkonen ja Jaakkola 

 kirjoittavat, että ”urheilija, jolla on voimakas motivaatio, sitoutuu harjoitteluun, keskittyy 

ja suoriutuu tehtävistään muita paremmin”.73

69 Jaakkola & Liukkonen 2012, 48. 

70 Gustafsberg, 2014, 35.

71 Gustafsberg, 2014, 36.

72 Gustafsberg, 2014, 38.

73 Jaakkola & Liukkonen 2012, 48 .

Motivaatio on kaiken tekemisen moottori. Sen avulla saadaan energiaa, ja omien 

 motiivien selvittäminen vie elämän isojen kysymysten äärelle. Mutta hetkinen. Mistä 

motivaatio tulee? Motivaatio syömiseen tulee nälästä ja motivaatio hengittämiseen tulee, 

kun olemme tukehtumaisillamme. Motivaatiota voi syntyä monin tavoin. Tulee mieleen 

paljon positiivisia ajatuksia, mutta eikö vahvan motivaation takana voi olla vaikkapa trau-

ma, vaikea lapsuus, jonka jälkeen taide tai urheilu on tarjonnut pakokeinon ahdistavasta 

tilanteesta? Tekeminen on voinut olla keino selvitä ja siitä on saanut energiaa. Vahvan 

motivaation takana voi olla monisyinen asianippu. 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa, että toimintaan osallistutaan sen itsensä vuoksi. 

Toisin sanoen homma maistuu ilman että siitä maksetaan. Myönteiset  tunnekokemukset 

toimivat toiminnan lähtökohtina. Urheilijalla positiiviset tunnekokemukset enteilevät 

huippu-urheiljan urheilu-uraa. Lisäksi urheilija, joka on sisäisesti motivoitunut, jaksaa 

harjoitella takaiskuista huolimatta. Hänen itsemääräämisen kokemuksensa ja henkinen 

hyvinvointinsa ovat parhaimmillaan. Vahva sisäinen motivaatio ohjaa myös tekemään 

elämässä valintoja, jotka tukevat urheilu-uran kehittymistä.74

Sisäisen motivaation vastinparina voidaan pitää ulkoista motivaatiota. Ulkoisesti 

motivoitunut urheilija osallistuu toimintaan palkkioiden, pakotteiden tai rangaistusten 

vuoksi. Ulkoisesti motivoitunutta voi ohjata muiden arvostus tai toive tulevasta rikastu-

misesta. Toiminta voi olla yhteen sopimatonta henkilökohtaisen hyvinvoinnin kanssa.75 

Ulkoisesti motivoitunut voi tehdä asioita rangaistuksen uhalla. Hän voi pelätä häpeää, 

epäonnistumista, naurunalaiseksi joutumista tai paheksuntaa ja kielteistä palautetta.

Keppiä ja porkkanaa. Kukapa ei olisi kohdannut moisia. Ulkoiset motiivit voivat olla 

hyvinkin tehokkaita motivointikeinoja, mutta toiminnan jatkuessa pidemmän aikaa ne 

menettävät voimakkuuttaan ja sisäinen motivaatio kantaa paremmin.76

Tämän voisi ajatella toimivan suoraan taiteilijaankin. Ulkoisina motivaatioina voi-

vat toimia kilpailut, näyttelyhaut, maine, kollegojen arvostus, apurahat ja tunnustus. 

Toiminnan ei kuitenkaan tulisi perustua täysin ulkoiseen motivaatioon. Silloin kun 

 sisäinen puoli on kunnossa, kaikki ulkoinen on kotiinpäin, eikä tarvitse vertailla jatku-

vasti itseään muihin ja hakea hyväksyntää tai palkkioita. Riittää kun antautuu tekemi-

selle. Minulle tulee monta kertaa sellainen olo, että ”Perkele, minä näytän maailmalle.” 

Taisi samanlainen fiilis tulla Vincent van Goghille ja Kalervo Palsallekin (ja Napoleonille 

ja Hitlerille.) Mutta mitä sitten jos minä näytän maailmalle? Jos motivaatio on  puhtaasti 

saavutuksissa, mikään ei riitä. Pilari rakentuu puhtaasti toisten voittamiselle. Ja lemiläi-

sen sananlaskun mukaan: ”Aina löytyy isompi sonni.” Sisäisen motivaation kohdalla 

74 Jaakkola & Liukkonen 2012, 50. 

75 Jaakkola & Liukkonen 2012, 51.

76 Jaakkola & Liukkonen 2012, 51.
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 kilpaillaan tai kilvoitellaan itsensä kanssa. Ja silloin pilaria on vaikea kaataa. Tulosten ai-

kaansaamisen kanssa tällä ei varmaankaan ole paljon väliä, oman hyvinvoinnin kannalta 

varmasti enemmän. Jos elämä ei ole ulkoisten saavutusten armoilla, vaan meillä on vahva 

pohja, voi pettymyksistä huolimatta tuntea tyytyväisyyttä. Silloin olemme vahvoja, eivät-

kä meitä horjuta vastoinkäymiset.

Ehkä elämässä on tärkeää olla luja ja pysyä silti herkkänä. Siinäpä haaste. Tämä on 

tietysti ristiriidassa kaiken sen edessä, mitä nykymaailma tuputtaa: enemmän ja parem-

min, nopeampaa ja tehokkaampaa. 

Ja nyt kun kirjoitan tätä ja olen täysin rehellinen itselleni, niin tunne sisälläni sanoo, 

että tarvitaan sitä ulkopuolista perseelle potkimistakin77. Mutta tässäpä se onkin. On olta-

va tietoinen. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio on varmasti mahdollista saada tukemaan 

toisiaan. Jos kärventyisin pelkästään sisäisen motivaation liekillä, tekisin töitä vain pöytä-

laatikkoon, ulkoinen kuitenkin laittaa minut hakemaan näyttelyaikoja.

T E H T Ä V Ä –  J A  

M I N Ä S U U N T A U T U N E I S U U S 

Suoritusmotivaatiota määrittävä tärkeä tekijä on pätevyyden kokeminen, se, tunnemme-

ko osaavamme asiamme. Urheilijoiden suoritusmotivaatioita selventävissä tutkimuksissa 

nousee vahvasti esiin kaksi keskeistä motiivitekijää: tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus. 

Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten menestys ja kyvykkyys koetaan.78

Tehtäväsuuntautunut urheilija kokee, että kyvykkyyden tunne syntyy omasta kehit-

tymisestä ja yrittämisestä. Urheilija tuntee itsensä päteväksi, kun henkilökohtainen suo-

ritus paranee. Näin keskittyminen on yrittämisessä, oppimisessa ja kehittymisessä, eikä 

vertailussa muiden tekoihin. Menestymisen tunne on seurausta uusien taitojen hank-

kimisesta ja oman tason kohottamisesta. Sijoitus voi olla alhainen, mutta urheilija silti 

tyytyväinen, jos suoritus on mennyt edellistä paremmin. Tehtäväsuuntautunut urheilija 

 näkee virheet oppimiskokemuksina. Tehtäväsuuntautuneella urheilijalla on yleensä vah-

va sisäinen motivaatio.79

77 Taitaa minussa elää kunnianhimoinen ihminen. No, vittu. Myönnetään. Helvetin kunnian - 
himoinen ihminen. Liekö tämä se kilpailuhenkisyys vai mikä, joka puhuu. Suurperheessä kasva-
neen paisunut sisarkateus? Tarvitsen haasteita, ne syventävät tekemistä ja niiden kautta joutuu 
tekemisiin uudenlaisten asioiden kanssa ja joutuu irrottautumaan turvallisesta kuplastaan. Taide-
kenttä tarjoaa erilaisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Ja kilpailut ym. ovat mielestäni hyvä asia, 
kunhan kohtuudessa pysytään, eikä unohdeta, että miksi sitä taidetta ylipäätään tehdään.

78 Jaakkola & Liukkonen 2012, 54.

79 Jaakkola & Liukkonen 2012, 54–55. 

Minäsuuntautunut urheilija heijastaa itseään muihin ja kyvykkyyden kokeminen 

on yhteydessä sosiaaliseen vertailuun. Tyytyväisyys määräytyy sijoituksen mukaan. 

Tällainen asettelu voi lisätä epätäydellisyyden tuntemuksia. Kun minäsuuntautunut 

 urheilija tuntee heikkoa kyvykkyyttä, hän saattaa toimia kykyjään kehnommin. Ja jos 

tilanne alkaa näyttää huonolta, minäsuuntautunut urheilija saattaa alkaa pelata varman 

päälle, valiten taitoihinsa nähden liian helppoja tehtäviä varmistaakseen voittonsa tai tur-

han vaikeita pedatakseen selityksen epäonnistumiselle. Tehtäväsuuntautunutta varmem-

min hän lopettaa toiminnan, jos mahdollisuus toistuviin epäonnistumisiin ilmenee.80

Motivaation ja viihtymisen näkökulmasta ihanteellisinta olisi, jos sekä urheilija, että 

toimintaympäristö on tehtäväorientoitunut.81 Mielestäni tässä on valtava kultakimpale 

taiteilijalle. Kouluympäristön ja taiteilijan toimintaympäristön tulisi kannustaa tehtävä-

orientoitumiseen. Tehtäväorientoituneen identiteetti ei ole liiaksi sidoksissa menestymi-

seen, hän pystyy vaikuttamaan omaan onnellisuutensa ja motivaation kasvattamiseensa 

jokaisena päivänä, tekemällä pieniä asioita ja ottamalla pieniä askeleita.

Jos taiteilija on vahvasti minäsuuntautunut hän voi varmasti helpommin jäädä te-

kemään sitä, minkä on havainnut toimivan. Hän ei uskalla epäonnistua. Joku voi sanoa, 

 että taiteilijan uusi näyttely floppasi. Eka demo oli paras jne. Mitä sitten? Taiteilijan oman 

työn kannalta tuo ”floppi” voi olla läpimurto. Se johtaa aina seuraavaan näyttelyyn, jos 

taiteilija joskus tekee vielä jotain. Yhtäkkiä taaksepäin katsoessa, tuo floppi on tärkein uu-

distava tekijä. Olen tekemisistäni usein täynnä häpeää ja pelkoa. Mitä jos jotain tapahtuu? 

Olen naurunalainen. Tuhoan urani. Kun asiaa katsoo taaksepäin, asia ei näytäkään niin 

isolta. Oikeastaan se onkin äärettömän pientä. Vaikka olisin maailman suurin taiteilija-

kuningas–keisari–pormestari, niin ikuisuuden mittakaavassa (kuten Mika Waltari kehot-

ti kirjoittajaa miettimään ja Rooman keisari Marcus Aurelius myös) olemme silti pieniä 

ihmisiä. Pieniä murusia. Se mitä minusta kirjoitetaan tai ollaan kirjoittamatta ei vaikuta 

siihen, kuka pohjimmiltani olen. Ja minähän olen vähän orgaanisia yhdisteitä.

Ihmisen aika täällä on yksi silmänräpäys, ja minä räpyttelen silmiä tällä het-

kellä yhtenä 7 miljardista muusta ihmisestä ja ihmislaji räpyttelee yhtenä arviolta  

1,7 miljoonasta eliölajista maapallolla, joka on yksi aika monesta maailmankaikkeuden 

planeetasta. Mutta pitäisikö sitten olla tekemättä mitään, jos kerran mikään ei ole mi-

tään? Tyhjyyttä kaikki? Ei! Tekstiteoksessaan Pyhä tiskivesi Mäki toteaa, että elämän tar-

koituksettomuuden nieleminen vapaaehtoisesti johtaa pyhään. Pyhä alkaa näkyä arjes-

sa, eikä sitä tarvitse etsiä kuukävelystä, Afrikan valloittamisesta, eikä rahasta.”Kun pystyn 

nielemään tarkoituksettomuuden, en tarvitse mitään muuta. En kysele aamuisin miksi 

80 Jaakkola & Liukkonen 2012, 55 

81 Jaakkola & Liukkonen 2012, 55 



4 4 4 5

nousta ylös, riittää että on paljon ajattelemistaan odottavia ajatuksia.”82 

Mielenkiintoista on, että yksilökeskeisessä yhteiskunnassamme suurimmat onnelli-

suuden hetket ovatkin niitä, joita ei ole saavutettu ego, minuus ja ainutlaatuisuus kors-

kuen, vaan päinvastoin egon ainaisen jankuttamisen hiljentyessä, sen pitäessä vihdoin 

turpansa kiinni, minuuden sulautuessa ja sulaessa peruskallioon, tekemiseen. 

Tunnen itsessäni voiman, jota minun on kehitettävä, tulen, jota en saa 

tukahduttaa, jota on lietsottava, vaikken tiedäkään mihin se minut  

lopulta johtaa, enkä ihmettelisi vaikka se olisi jotain synkkää...83

Kirjeessään Theolle van Gogh kuvaa mielestäni hyvin intohimoista sisäisen motivaati-

on liekkiä, jossa on kuitenkin samalla uhrautuvaisuutta ja ikään kuin oman kohtalonsa 

aaviste lua. Jos urheilupsykologian yhtenä tavoitteena on helpottaa tuskaa, niin Vincent, 

tässä sinulle mankeloitu versio lauseestasi, jossa on sovellettu urheilupsykologian oppeja 

sisäisestä puheesta, mielikuvasta ja pelon kohtaamisesta.

Tunnen itsessäni voiman, jota kehitän, tulen jonka annan roihuta  

ja palaa vapaasti, ja tiedän, että lopulta se johtaa kirkkaaseen, tyyty-

väisempään, myötätuntoisempaan, hyväksyvämpään elämään. 

Ja tiedän, että tuo ei poista tuskaa, eikä tuskaa ole tarkoituskaan poistaa. Tuska kuuluu 

elämään. Ja itseasiassa, Vincent, sinä sanoit sen itsekin: 

82 Teemu Mäki 2002, 31–32.

83 Van Gogh 1996, 37.

Vincent van Gogh,  
Tähtikirkas yö, 1889

Jos hyväksyy tuskan vastaan hangoittelematta voi joutua aivan  

tainnoksiin, mutta silti se on mahdollista, jopa sekin että yhtäkkiä saa 

himmeän aavistuksen siitä, että elämän kääntöpuolella oivallamme 

tuskan olemassaolo-oikeuden, vaikka tuska tältä puolen katsottuna 

monesti täyttää näköpiirin niin kokonaan, että se saa toivottaman  

vedenpaisumuksen mittasuhteet. Me tiedämme tästä kovin vähän, 

ja onkin parempi katsella vehnäpeltoa, vaikka vain maalauksessa.84

84 Van Gogh 1996, 31.
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Tämän esseeen lähtökohtana on harjoituspäiväkirjoistani löytynyt keskustelu Akseli 

Heikkilän kanssa. Sanoin hänelle olevani ”dokumentaristi kaikessa mitä teen”, johon 

Akseli vastasi: ”Niin, kuvasi ovat todellisuudesta, mutta on siun kuvissa jonkinlainen il-

luusion taso.” Puran Akselin lauseen kahteen ilmiöön: näkyvään todellisuuteen ja todelli-

suuteen, jossa on illuusion taso. Kirjoitus jakaantuu kahteen osaan: ensimmäisessä kar-

toitan näkyvää todellisuutta tekemällä matkan taidehistoriaan realismin ja valokuvan 

syntyhetkeen. Keskustelutan realismia ja valokuvan dokumentarismia keskenään ja poh-

din myös valokuvaa nykyhetken minuutta muokkaavana välineenä. Toisessa osassa pa-

neudun lauseen loppuun: todellisuuteen, jossa on illuusion taso. Tutkin erilaisia realismeja 

ja paneudun erityisesti maagisen realismin käsitteeseen ja pohdin mitä se voisi valokuvan 

kohdalla tarkoittaa. Lopussa pohdin mikä oikeastaan on realistinen kuva. 

N Ä K Y V Ä N  T O D E L L I S U U D E N  K A R T O I T U S :  

R E A L I S M I  M A A L A U S T A I T E E S S A

Kuvataiteissa realismi syntyi 1800-luvun lopulla vastavetona romantiikalle. 1700-luvun 

lopussa alkanut romantiikan aikakausi oli keskittynyt idealistiseen vapaudenkaipuuseen, 

ihmismieleen ja tunteen kuvaamiseen. Romantiikan taiteilijat olivat kiinnostuneet näky-

vän maailman ohella myös näkymättömästä maailmasta, psykologiasta ja ihmisen oikuk-

kaasta käyttäytymisestä. Romanttisen maisemamaalauksen johtohahmo Caspar David 

Friedrich julisti: ”Taiteilijan ei tulisi maalata vain sitä mitä hän näkee edessään, vaan myös 

sitä mitä hän näkee sisällään. Mikäli hän ei kuitenkaan näe mitään sisällään, silloin hänen 

tulisi jättää maalaamatta sekin, minkä hän edessään näkee.”85

85 Van Liere 1985, 272.

2. Tosi illuusio
Caspar David Friedrich, Abbey Amidst Oak Trees,  

1809–1810, öljy kankaalle

Realismi kehittyi romantiikan perinnettä vasten, syyttäen romantiikan aikalaisia to-

dellisuuden kieltämisestä, joka esti taidetta toteuttamasta yhteiskunnallista tehtäväänsä.

Maisemia ja porvariston suosimia laatukuvia maalaavan romantikon rinnalle ilmaan-

tui outolintu: kokeellista realismia, sosiaalisia kannanottoja maalaustensa aiheena käyt-

tänyt kapinallinen proletaaritaiteilija, jota historia ei vielä juurikaan tuntenut. Realismin 

taustalla vaikuttivat porvariston nousu ja sen myötä syntynyt materiaalinen edistys ja sen 

mukaiset arvot. Kamppailu aineellisesta hyvinvoinnista johti luokkaristiriitoihin ja syn-

nytti sosiaalisia ongelmia. Eurooppa oli muutoksessa.

Vallankumouksen jälkimainingeissa realismia sävyttivät yhteiskunnalliset ja hu-

manitääriset pyrkimykset. Uuden suuntauksen johtohahmoihin kuulunut Gustave 

Courbet86 puhui ”demokraattisesta taiteesta”87 tarkoittaen, että kaikki luonnossa oli yhtä 

arvokasta maalauksen aiheeksi. Sosialismista innoittunut, Pariisin taide-elämän kauhu-

kakarana tunnettu Courbet julisti, että ”taiteilijan jaloimmat aiheet löytyvät työläisten ja 

talonpoikien keskuudesta”88.

Maaseudun kuvaajana kunnostautui erityisesti talonpoikaismaalari89 Jean François 

Millet. Pariisista Barbizonin taiteilijakylään90 muuttanut maanviljelijän poika sanoi 

86 Gustave Corbet. Tunnettiin itsepäisenä ja kapinoivana taiteilijana, osallistui poliittiseen keskuste-
luun ja mm. tuomittiin puoleksi vuodeksi vankeuteen osallistuttuaan Napoleonin sotien muisto-
merkin, Vendóme-aukiolla sijainneen pylvään kaatamiseen. 

87 ”By its essence, realism is democratic art.”  
https://www.gallery.ca/collection/artist/gustave-courbet (viitattu 14.3.2018.)

88 Kämäräinen 1983, 100, 103. 

89 Milletiä pidetään Ranskan yhteiskunnallisen realismin johtavana maalarina. ”Olen syntynyt talonpoi-
kana ja sellaisena myös kuolen.”, Millet vastasi kun häneltä kysyttiin teostensa ideologista taustaa. 

90 Barbizon oli Pariisin eteläpuolella, Fontainebleaun metsäseudulla sijannut pikkukylä, jossa työs-
kentelivät Milletin lisäksi muun muassa. Camille Corot, Theódore Rousseau, Constant Troyon ja 
Narcisse Diaz. Kylässä työskentelevistä taiteilijoista käytettiin nimitystä Barbizonin koulukunta.  
Se tallensi maisemaa sellaisenaan. Realistiset, kaunistelemattomat maisemat ja talonpoikaus-
kuvaukset kuuluivat keskeisiin aiheisiin. Ryhmän toiminta kesti 1870-luvulle saakka.  
Lähde: Kämäräinen 1983,10, ja Barbitzonin koulukunta. Viitattu 7.4.2018 https://koppa.jyu.fi 
/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana/romantiikka/barbizonin%20koulukunta
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 löytäneensä maaseudulta ”todellisen elämän”. Hänen maalaustensa keskeisimmäksi ai-

heeksi muodostui työ, joka yhdisti maan ja ihmisen. Milletin maalauksesta Metsätyöläiset 

sahaavat puuta (n.1850-1852) kirjoittanut Eija Kämäräinen vertaa Milletin sahaustapah-

tumaa uskonnolliseen toimitukseen. Hän sanoo, että Milletin töissä näkyy pyhä kol-

miyhteys, työ, ihminen ja maa. Työ on maalauksessa saavuttanut pyhän luonteen.91 

Kulttuurihistorijoitsija, kirjailija Egon Friedell onnistuu kiteyttämään Milletin työn, 

talonpojan ja maaperän yhteyden sanomalla, että ”hän (Millet) näyttää heidät (talon-

pojat) alkuolentoina ja ajattomana lajina, yhtenä suuren ihmiskunnan kategoriana, nimit-

täin niin sanoaksemme elimistöksi muuttuneena maatyönä, samoin kuin maamyyrä on 

elimistöksi muuttunut maankaivanta ja kala elimistöksi muuttunut vedessä liikunta.”92

On pakko sanoa, että tunnen jopa naurettavan syvää yhteyttä Milletiin. Oma tuotan-

toni käsittelee monelta osin juuri tätä seikkaa, ihminen on osa ympäristöään ja kiinnittyy 

siihen työn kautta. Antti karsii puun (2015) ja Matti (2017) ovat esimerkkejä Milletin vie-

railuista omien kuvieni joukossa. Kuvalliseen ilmaisuuni on myös hiipinyt maalaus, joten 

Milletin löytyminen on kuin tapaisi viisaan vanhuksen kotoisella hiekkatiellä ja katselisi 

hetken yhteistä peltomaisemaa. 

Ympäristön tarkka havainnointi oli realisteille moraalinen velvollisuus, mutta myös 

91 Kämäräinen 1983, 85.

92 Friedell 1945, 420–421.

Jean François Millet,  
Metsätyöläiset sahaavat  
puuta, noin 1850 - 1852. 

Öljyvärimaalaus 

Gustave Courbet, Kivenhakkaajat,  
(öljyväriluonnos), 1849. Vaikka Courbet oli poliittisesti  

aktiivinen, se harvoin näkyi hänen aiheissaan. 
Poikkeuksellisessa työläis kuvauksessa Kivenhakkaajat 

Courbet kuvasi työläistä, mutta kielsi maalauksen poliitti-
suuden ja sanoi maalanneensa kuvan myötätunnosta  

köyhien kivenhakkaajien raskasta osaa kohtaan.

esteettinen ilmaisutapa: oli maalattava sitä, mitä edessään näkee. Realistit tukeutuivat ai-

kansa filosofien, erityisesti Auguste Comten positivistiin oppeihin, joiden mukaan kaiken 

tiedon perustana olivat kokeellisesti todennetut faktat. Courbet sanoi, ettei häntä kiin-

nostanut maalata enkeliä, sillä ei ollut koskaan nähnyt sellaista93. 

Realismin näkyvä maailma syrjäytyi vähitellen 1800-luvun lopulla taiteilijoiden koh-

distettua katseensa jälleen kohti sisäistä näkemystään. Symbolistit, impressionistit ja 

myöhemmin fauvistit, ekspressionistit ja kubistit marssivat taidekentälle. Todellisuuden 

kuva oli muuttunut radikaalisti. 

V A L O K U V A  J A  R E A L I S M I

Valokuvauskamera94 keksittiin 1800-luvun alkupuolella samoihin aikoihin kuin realismi 

ilmaantui taidemaailmaan. Maalareiden piirissä uusi taltiointiväline koettiin uhkana ja jo-

pa William Turner huudahti: ”Tämä on taiteen loppu!95”. Monet taiteilijat vastustivat uut-

ta keksintöä ja kutsuivat sitä mekaaniseksi luonnon plagioinniksi, josta puuttui kohteen 

henkinen ulottuvuus. Myöhemmin maalaustaide etsikin pääsyä pois näköisyyden esittä-

misestä ja löysi uusia tapoja kuvata todellisuutta.

Maalareiden joukossa oli kuitenkin myös toisinajattelijoita, jotka inspiroituivat valo-

93 Spielvogel 2015, 544 “I have never seen either angels  
or goddesses, so I am not interested in painting them.”

94 Nicéphore Niépce onnistui jo vuonna 1826 tuottamaan pysyvän kuvan  
heliografiamenetelmällä. Yleisesti valokuvauksen katsotaan alkaneen  
Ranskan tiedeakatemian ostettua oikeudet daguerrotypiaan.

95 Regan 2008.

Mikko Haiko,  
Matti, 2017



5 0 5 1

kuvasta ja alkoivat käyttää sitä apuvälineenään96. Pariisin kuvaaja Eugene Atget jopa myi 

valokuviaan kyltillä ”documents pour artistes”. Atge`n käsitys dokumentista vastaa va-

lokuvan ensimetreillä yleisenä vallinnutta käsitystä valokuvakuvadokumentista, jonka 

käyttöarvo Atget´lle lienee ensisijaisesti ollut se, että sen voi myydä luonnoksiksi taide-

maalareille.97

Valokuvan keksiminen muokkasi maalareiden työskentelytapoja ja maalauksen vi-

suaalista kieltä. Tämä näkyy mielestäni erittäin hyvin englantilaisen John Brettin vuon-

na 1857 maalaamassa teoksessa Kivenhakkaaja, jonka valokuvauksellista tarkkuutta tai-

dekriitikko John Ruskin ylisti98.

Oxfordin taidehistorian professori Ruskin oli itse myös ahkera taiteilija, joka kiinnitti 

tutkijan huomionsa yksityiskohtiin, joita hän uskollisesti kirjasi maalauksiinsa jopa siinä 

määrin että akvarelli Glenfinlasin kallioista näyttää erehdyttävästi suuren koon kameralla 

ikuistetulta harmaasävyiseltä valokuvalta.

Voidaan mielestäni sanoa, että valokuva oli koodattu realismin ytimeen ja vaikutta-

massa suuresti realismin syntyyn sellaisena kuin se esiintyi. 

96 Maalarit olivat jo ennen käyttäneet camera obscuraa ja myöhemmin camera lucidaa työ - 
kaluinaan. Realismin taiteilijoiden joukosta erityisesti Courbet käytti valokuvaa työskentelyssään. 
Myös esimerkiksi Degas ja Munch käyttivät valokuvaa luonnostelun apua. Lähde: Regan 2008.

97 Pälviranta 2012, 162.

98 Lehtonen 1983, 124.

John Brett,  
Kivenhakkaaja, 1857,  

öljyvärimaalaus

John Ruskin,  
Glenfinlansin kalliot,  

1853, akvarelli. 

V A L O K U V A N  R E A L I S M I  

J A  D O K U M E N T A A R I S U U S

Kun lausuu sanan ”valokuva” herättää toiveen realismista.99 

Valokuvalla on erityislaatuinen suhde todellisuuteen, näkyvään reaalimaailmaan. 

Valokuvan alkuaikoina uuden välineen kyky tallentaa ja esittää se, mitä kameran edessä 

oli, herätti ihastusta ja mielenkiintoa. Tuohon ihastuksen tunteeseen on ehkä nyt vaikea 

samaistua, sillä olemme kasvaneet niin tiiviisti valokuvan parissa. Ennen valokuvan kek-

simistä vain harvat ihmiset kykenivät teettämään itsestään muotokuvan. Yhtäkkiä se oli 

lähes kaikkien ulottuvilla. Valokuva kertoi, miltä näyttivät tarinoiden ja maalausten pyra-

midit tai vieraat maat. Tutkija, joka ennen oli merkinnyt muistiin uusia kasvi- tai eläin-

lajeja, ei enää tahallisesti tai tahattomasti päässyt ”värittämään totuutta”, ainakaan samas-

sa määrin kuin ennen.

Dokumentaarisuutta laajasti väitöskirjassaan tutkinut Harri Pälviranta kirjoittaa, 

 että 1800-luvun loppupuolella valokuvasta tulikin positivistisen tieteen apuväline, sillä 

sen avulla katsottiin voitavan tarkastella maailmaa objektiivisesti.100 Dokumenttivalokuva 

on Pälvirannan mukaan joko todellisesta tapahtumasta otettu valokuva tai todellisuutta 

jälkimäisesti tallentava valokuva. Pälviranta sanoo todenmukaisen valokuvan perustuvan 

sen indeksiseen luonteeseen; kameran edessä ollut tapahtuma ja kameran tallentama ku-

va ovat toisiinsa sidoksissa.101

Pälviranta viittaa tutkija Terry Barrettiin, joka kirjassaan Criti-

zising Photographs kiteyttää valokuvallisen realismin periaatteiksi 

luotettavan todellisuuden esittämisen tekniikan ja sosiokulttuuri-

sesti muodostuneen näkemisen tavan. Realistisen käsite pohjautuu 

totuudellisuudelle, jolla on indeksinen ja ikoninen perustelu:  kohde 

on ollut luotettavasti ollut kameran edessä ja kuvan avulla kohde 

voidaan havaita uudelleen.102 Esimerkiksi valokuvataiteilija Sanna 

Kanniston voi katsoa työskentelevän realismin ja positivististen op-

pien pohjalta. Kannisto rakentaa studion tropiikin sademetsään ja kotoisempaan luon-

toon. Kahdenkymmenen vuoden ajan hänen kuviinsa on tallentunut eri eläinlajeja, mm. 

99 Pälviranta 2015, Harri Pälvirannan luento Valokuvan dokumentaarisuus  
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 16.3.2015.

100 Pälviranta 2012, 162.

101 Pälviranta 2012, 163.

102 Pälviranta 2012, 165.

Sanna Kannisto,  
Frog Studies 4, 2003
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perhosia, sammakoita ja lintuja sekä kasvikuntaa. Kuviin rakentuu tieteellisen kuvittami-

sen ja Kanniston esteettisen ilmaisun välinen dialogi.

Lisäksi Pälviranta viittaa esteetikko Kendall L. Waltoniin, jonka mukaan katsoja nä-

kee realistisen kuvan esittämän asian uudelleen kuvan läpi.103 Väitöskirjansa loppupäätel-

missä Pälviranta päätyy samanlaiseen ajatukseen dokumentaarisesta valokuvasta sanoes-

saan, että valokuvan läpi katsotaan sosiaalista todellisuutta.104 

S O S I A A L I S E N  

D O K U M E N T A R I S M I N  H I S T O R I A

 

Miten sitten realismi näkyi valokuvassa? Voidaanko sosiaalista dokumentarismia ajatella 

ranskalaisen yhteiskunnallisen realismin perintönä tai jatkumona sille?

Atget myi dokumentteja taiteilijoille, mutta ranskalaisen realismin arvojen ja ai-

heiden voi nähdä siirtyneen Britanniaan ja valokuvaan ainakin jos tarkastelee Thomas 

Annanin valokuvatutkielmia Glasgow`n kaupungin slummeista 1860-luvulla. Samaan 

tapaan ranskalaisen realismin vaikutus näkyy englantilaisen Ford Madox Brown (1821–

1893) maalauksissa. Madox Brown on tässä mielessä mielenkiintoinen taiteilija,  sillä 

hän oli yksi harvoista maalareista, joka muistutti englantilaisia yhteiskunnallisista 

 epäkohdista.

Hieman myöhemmin 1870-luvun lopulla englantilainen John Thompson valokuvasi 

Lontoon työläisiä ja köyhiä ja julkaisi kaksitoista kuva- ja tekstiesseetä yhdessä journalisti 

Adolphe Smithin kanssa. Näin sosiaalinen dokumentarismi, yhteiskunnallisiin asioihin 

kantaaottava lähestymistapa, otti ensimmäisiä askeleitaan.

Yhdysvalloissa Jacob Riis tallensi New Yorkin slummeja juuri keksityn salamavalon 

avulla paljastaen slummien köyhyyden ja kurjat asuinolot. Riis julkaisi kuviaan lehdissä 

ja taikalyhtyesityksinä. Sosiologi Lewis Hine puolestaan kuvasi lapsityövoiman käyttöä 

1900-luvulla Yhdysvalloissa National Child Labour Committeen toimeksiannosta, tarkoi-

tuksenaan nostaa lapsityövoiman epäkohtia esiin.

Pälviranta kirjoittaa, että Lewis Hinea ja Jacob Riisiä pidetään sosiaalisen dokumen-

tarismin isinä, mutta Annanin, Thompsonin, Hinen tai Riisinkään kuvia ei silti kutsuttu 

dokumentaarisiksi, vaan kuvat olivat enemmänkin todellisuuden epäkohtia valottavia ku-

via, jotka tuotettiin informaation jakamisen tarkoituksessa poliittiseen tai journalistiseen 

kontekstiin.105

103  Pälviranta 2012, 165.

104  Pälviranta 2012, 227.

105 Pälviranta 2012, 166.

Hieman myöhemmin 1870-luvun lopulla englantilainen John Thompson valokuvasi 

Lontoon työläisiä ja köyhiä ja julkaisi kaksitoista kuva- ja tekstiesseetä yhdessä journalisti 

Adolphe Smithin kanssa. Näin sosiaalinen dokumentarismi, yhteiskunnallisiin asioihin 

kantaaottava lähestymistapa, otti ensimmäisiä askeleitaan.

1930-luvulle tultaessa dokumentarismi alkoi hahmottua tekijälähtöiseksi ja harki-

tuksi lähestymistavaksi. Derrick Pricen mukaan tähän vaikuttivat kuvallinen historia, va-

kiintuneet käsitteellistykset, kinofilmikameran yleistyminen, kuvalehtien määrä ja kuvi-

en julkaisumäärien kasvu.106 

Dokumentaarinen kuva etabloitui ja ideologisoitui. Dokumentaaristen kuvien keski-

össä eivät olleet enää luokkakysymykset, vaan laajemmin humanistiset, sosiaaliset ja 

yhteiskunnalliset aiheet. Yhdysvalloissa FSA-projekti viitoitti dokumentarismin tekijä-

lähtöiseksi sosiaalisen todellisuuden valokuvallistamiseksi. FSA-kuvaajat pääsivät myös 

esittämään kuviaan taidemuseoihin. Pälviranta kirjoittaakin, että FSA-projektin voi näh-

dä muuttaneen dokumentaarisen valokuvan esitystapoja sillä sen kautta suurimittaiset 

dokumentaariset valokuvaprojektit pääsivät esille taidemaailman konteksteissa.107

Valokuvan sosiaalinen dokumentarismi muuttui ”salonkikelpoiseksi” lähes sata vuot-

ta ”isoveljensä” ranskalaisen yhteiskunnallisen realismin jälkeen. Jos ranskalaista realis-

mia ja sosiaalista dokumentarismia vertaillaan, niin siinä missä ranskalainen realismi toi 

aiheiden demokratian salonkiin, ehkä jopa kapinallisesti ideologisoiden niitä, nostamalla 

jalustalle aiemmin vähäpätöiseksi koetun, kun taas sosiaalinen dokumentarismi pyrki ku-

vien kautta vaikuttamaan ihmisiin ja pyrki vallitsevien olosuhteiden muutokseen.

106 Price 1997, 77. 

107 Pälviranta 2012, 166.

Thomas Annan, Old Closes and 
Streets of Glasgow: Close No. 193 

High Street, 1868 

John Thompson,  
Crawlers from Street Life  

in London, 1877
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M E N N Y T ,  N Y K Y I S Y Y S ,  T U L E V A :  

K U I N K A  K A M E R A  M I N U A  M U U T T A A 

Mielestäni tärkeää tutkia realismin aikakautta, sillä realismi kytkeytyy valokuvan synty-

aikaan. Ehkä kamera sai ihmisen tarkkailemaan todellisuutta uudella tavalla. Sen voi aja-

tella jopa muuttaneen ihmisen käsitystä itsestään.108 Yhtäkkiä ihminen piti käsissään 

kuvaa itsestään, syntyi henkilökohtainen kuva minuudesta. Itsensä kuvasta näkemisen 

kokemus ollut enää vain muotokuvia tilanneen yläluokan etuoikeus. 

Ihmisen menneisyys oli yhtäkkiä eri tavoin taltioituneena. Minuus kaksivuotiaana, 

kaksikymmentävuotiaana ja minuus kuusikymppisenä – ihmisen elämästä saattoi tul-

la yksilökeskeisempää. Samalla kiinnostuttiin enemmän sisäisestä maailmasta, minän 

suhteesta sisäiseen maailmaan. Huomio kiinnittyi minun elämääni ja haaveisiini, minun 

 ahdistukseeni. Tästä ahdistuksesta tuli myöhemmin aihe pahoinvoinnin purkautuessa 

ekspressionistien kankaille.

Ajatus kameran ja valokuvan vaikutuksesta subjektiin on helppo tuoda nykypäi-

vään. Elämme murrosta, jolloin subjektin voi ajatella muuttuvan jälleen radikaalisti. 

Valokuvakamera kehitettiin ensimmäisen teollisen vallankumouksen aikaan. Nyt eläm-

me kolmannen teollisen vallankumouksen109 jälkeistä aikaa, jonka katsotaan alkaneen 

viime vuosisadan lopulla. Nykyään lähes jokaiselta löytyy älypuhelin taskustaan ja  sieltä 

kamera, videokamera, kuvankäsittelyohjelmat ja suora yhteys sosiaaliseen mediaan. 

Kymmenen vuotta sitten ei vielä juurikaan otettu selfieitä. Nyt kamera ja ennen kaikkea 

älypuhelin on ihmisen käden jatke. Kamera on osa ihmisen subjektia entistä tiiviimmin. 

Mitä tämä tekee ihmiselle? Lisääntyykö yksilökeskeisyys tai pahoinvointi?

Mielenkiintoista on myös, miten valokuvan alkuaikoina ihmiset pelkäsivät sielunsa 

imeytyvän kuvaan. Mitä tapahtuukaan nykyään? Laitamme kuvia Instagramiin, vietäm-

me paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Puhutaan some-minästä. Saatamme kokea jossain 

mielessä samanlaista itsensä menettämisen kauhua kuin esi-isämme pelätessään sielunsa 

puolesta kameran edessä. Minuutemme, itsemme imeytyy sosiaaliseen ulottuvuuteen ja 

osaksi bittiavaruutta.

Thaimaalainen kuvataiteilija Korakrit Arunanondchai käsittelee tulevaisuutta video-

teoksessaan Painting with history in a room filled with funny names 3 (2015). Aurinko on 

auringon projisointi, todellisuus on heijastumaa, ihminen elää ikuisesti eikä enää tarvita 

kehoa. Helvetti on rikkinäistä tietotekniikkaa. Teknologiasta, drone-kamerasta on tullut 

jumalolento Chantri, joka säilöö kaiken tiedon.

108 Rainio, 2017. Keskustelu Tuomo Rainion kanssa 2.11.2017.

109 Sitä kutsutaan myös digitaaliseksi vallankumoukseksi, sillä tämän  
vallankumouksen tärkeimpinä innovaatioina ova tietokoneet ja mikrotekniikka.

Tulevaisuuden minä on kamera, henkiolento, lihasmuistista tulee dataa ja muistot 

tallentuvat numerosarjoiksi ja myös minuus on kokenut uudelleen syntymän: Minuus 

on teknologian kautta muuttunut yhteiseksi, jaetuksi informaatioksi, kaikkien ihmis-

ten näyiksi ja muistoiksi. Ihminen kootaan historiasta. Pelottavan kiehtova ajatus ja avaa 

mielenkiintoisen näkökulman: Toteutuuko ihmisten välinen demokratia vihdoin jaetun 

tietoisuuden kautta? Ja millaista todellisuutta tällainen olento luo?

T O D E L L I S U U S ,  J O S S A 

O N  I L L U U S I O N  T A S O

Olen käynyt läpi realismin historiaa ja ehdottanut, että sosiaalisessa dokumentarismissa 

olisi varhaisen ranskalaisen realismin kaikuja. Olen yrittänyt vastata kysymykseen, miten 

realismi näkyy valokuvassa.

Mutta mitä on realistinen kuva? Onko se vain näkyvän todellisuuden kuvaamista?

Seuraavaksi lähden purkamaan Akselin lauseen toista osaa: ”...on siun kuvissa jonkin-

lainen illuusion taso”.110

Dokumenttielokuvaa tutkinut John Grierson sanoo dokumenttielokuvien perusole-

muksen olevan todellisuuden luovassa käsittelyssä.111 Gustave Courbet sanoi, ettei halua 

maalata enkeliä, sillä ei koskaan ollut nähnyt sellaista. 

Hänen tuotannossaan on kuitenkin maalaus, jossa maa-

lauksen illuusio rikotaan ja kuvaan on jäänyt pinta, jo-

ta ei voi nähdä representaationa näkyvästä maailmasta. 

Todellisuutta on käsitelty luovasti. 

Realistin sivellin on ottanut vetoja kohti abstraktiota. 

The Man Made Mad by Fear (1843) maalauksen hahmo 

on juuri putoamassa tai hyppäämässä rotkoon. Pelosta 

hulluksi tullut mies suorittamassa epätoivoista tekoaan. 

Maalaus jakaantuu osiin, ja tämän voi nähdä maalauksen 

visuaalisena hajoamisena ja edelleen mielen särkymisenä. 

Mitä tämä kuvapinta on Courbet’lle tarkoittanutkin, 

sen voi tulkita siten, että näkyvän todellisuuden rinnalle 

tuodaan jotain muuta.

110 Muistin virkistykseksi: Esseen alussa kirjoitin keskustelustani Akseli Heikkilän kanssa. Sanoin hä-
nelle olevani ”dokumentaristi kaikessa mitä teen”, johon Akseli vastasi: ”Niin, kuvasi ovat todellisuu-
desta, mutta on siun kuvissa jonkinlainen illuusion taso.” Purin lauseen kahteen ilmiöön: näkyvään 
todellisuuteen ja todellisuuteen, jossa on illuusion taso. Tästä eteenpäin paneudun jälkimmäiseen. 

111 Aaltonen 2006, 34; Helke 2006, 48–49. 

Gustave Courbet,  
The Man Made Mad  

by Fear, 1843 
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Vähän aiemmin William Turner koetteli täysjärkisyyden ja maalaustaiteen rajoja ja 

sidotutti itsensä laivan mastoon myrskyn keskelle neljäksi tunniksi.112 Sen jälkeen syn-

tyi maalaus Lumimyrsky – höyrylaiva sataman suulla (1842). Kokemus mielestäni näkyy 

Turnerin maalauksessa. Kehollisuus ja sisäinen kokemus tulevat näkyväksi, ei vain katse.

P S Y K O L O G I N E N ,  F A N T A S T I N E N ,  R U N O L L I N E N . . .

Edellisissä esimerkeissä voi ajatella, että näkyvän todellisuuden lisäksi kuvapinnalla il-

menee myös ihmisen sisäinen kokemus. Pälviranta kirjoittaa, että psykologisessa realis-

missa katsoja tulkitsee dokumentaarista valokuvaa samastumisesta ja henkilökohtaisesta 

tunnetiedosta ponnistaen. Pälviranta viittaa Bill Nicholsiin, jonka mukaan elämä doku-

menttielokuvissa tunnistetaan psykologisen realismin kautta. Psykologinen realismi on 

sidoksissa ihmisen havaintoihin ja tuntemuksiin ja siihen, kuinka hän käsittää maailmaa 

näiden ilmiöiden kautta. Empaattisuus ja ymmärrys niin raakuuksista kuin  romanttisista 

ilmiöistä tukeutuvat psykologiseen realismiin.113 Pälviranta ottaa dokumentin todenmu-

kaisuuden vaikuttavuudesta esille myös viestinnäntutkija Birgitta Höijerin ajatuksen, 

 jonka mukaan katsojat suhtautuvat todellisuusvaikutelmaa tarjoaviin teksteihin emoti-

onaalisemmin, kuin fantasioihin.114 Näin ollen voisi siis kuvitella, että realistisin kuvaus 

on mahdollisimman todenmukainen kuva, sillä todenmukaisuus auttaa meitä uskomaan: 

meillä on tunnepohja, joka auttaa meitä samastumaan. Joseph Beuys kehoitti taiteilijaa 

sanoen ”näytä haavasi115” 

112 Lehtonen 1983, 74.

113 Pälviranta 2012, 171–172. Katso myös Nichols 1991, 171–172. 

114 Pälviranta 2012, 171–172. Katso myös Höijer, 2000, 202.

115 Show your wound (1977). Show your wound, Joseph Beuys, Tate.  
www.tate.org.uk/art/artworks-beuyes-show-your-wound-ar00093 (viitattu 14.3.2018).

Joseph Mallord William Turner,  
Lumimyrsky – höyrylaiva sataman suulla,  

1842, öljyvärimaalaus 

Todellisuus tuo asiat lähelle, sillä pystymme samastumaan todellisiin aiheisiin ja 

 dokumentteihin, kun taas fantasia puolestaan etäännyttää? 

Kalervo Palsa kutsui omaa taidettaan ”fantastiseksi realismiksi”116. Tunteeseen 

 vetoavassa maalauksessaan Kalevi Kaleva (1984) Palsa on maalannut karvalakki pääs-

sään istuvan hahmon lumihiutaleitten täyttämän huoneen sisään. Ikkunasta näkyy,  että 

huoneen ulkopuolella on kesä. Aihe toistuu useasti Palsan tuotannossa. Olen käynyt 

Getsemanessa, Palsan ateljeessa, jossa hän teoksensa maalasi. Oli kesä ja sisällä tuntui ole-

van kylmempi kuin ulkona. Luettuani Palsan päiväkirjoja ja tuntien hänen  historiaansa 

ajattelen maalausta väkisinkin ikään kuin päiväkirjamerkintänä, kuinka Palsa on elä-

määnsä kokenut. On kesä, mutta sisällä sataa lunta ja hahmo on jäässä, henkisesti ja fyy-

sisesti. Maalauksessa näkyy ristiriita, huumori, musta komedia ja epätoivo. 

Samanlaista ulkoisen ja sisäisen maailman kohtaamista voi nähdä meksikolaisen 

Frida Kahlon maalauksissa. Kahloa pidettiin surrealistina, mutta hän kiisti maalaavansa 

”unikuvia” ja sanoi sen sijaan maalaavansa omaa todellisuuttaan. Kahlo eli elämänsä voi-

makkaiden kipujen kanssa. Hän sairasti lapsena polion ja joutui liikenneonnettomuuteen, 

jossa metallikaide lävisti hänen lantionsa. Hän joutui käymään läpi 36 leikkausta. Hän 

maalasi ensimmäisen omakuvansa sairaalassa toipilaana. Kahlon maalauksissa voi aistia 

hänen kokemansa tuskan.

Palsassa ja Kahlossa on mielestäni paljon samaa. He molemmat maalasivat omaa tus-

kaansa ja kipuaan. He menivät taiteessaan kipeitä asioita kohti ja tallensivat ne visuaali-

siksi muistiinpanoiksi. Tässä mielessä Palsa ja Kahlo olivat todellakin dokumentaristeja. 

Tämä määritelmä vastaa Roman Jakobsonin määrittelyä, jonka mukaan realismi on tai-

teellisen ilmaisun tapa, joka yrittää välittää vaikutelman todellisuudesta mahdollisimman 

tarkasti ja todentuntuisesti. Jakobson sanoo realismin kytkeytyvän ensinnäkin tekijään, 

116 Pallasmaa 2002, 82.

Kalervo Palsa,  
Kalevi Kaleva, 1984,  

akvarelli

Frida Kahlo, HOSPITAL HENRY FORD  
/ HENRY FORD HOSPITAL, 1932,  

öljyvärimaalaus
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jolloin taiteilijalla on realismiusko, pyrkimys luoda tarkka todellisuuden kuva ja toden 

tuntu. Tähän hän käyttää erilaisia totuttuja esittämisen keinoja, mutta voi myös kapinoi-

da näitä konventioita vastaan ja uudistaa niitä. Teosta sitten tarkastelee katsoja, joka joko 

uskoo tämän tai ei: hän päättää kuvaako esitys todellisuutta.117 Realismi syntyy siis vas-

taanotossa, samalla tavoin kuin teos syntyy vastaanotossa. Palsan ”fantastisen realismin” 

realismi painottuu, jos on kokenut samanlaista ja voi ikään kuin ymmärtää sitä. Samoin 

Kahlon kivuliaat teokset leimahtavat vastaanottajan kokemuksessa eri tavalla, jos on ko-

kenut elämässään paljon surua ja kipua. Kuvan illuusio muuttuu lihallisemmaksi ja toden-

mukaisemmaksi ja saa ajatuksien, kehon tuntemusten, tunteiden ja muistojen hahmon.

Hieman toisenlaista realismia tarjoaa Aki Kaurismäki. Elokuvaansa Ariel hän luon-

nehtii synopsiksessa seuraavasti:

Ariel on omistettu suomalaisen todellisuuden muistolle... Elokuva alkaa 

työn tarinana, johon se kytkee romanttisia sävyjä ennen kuin muuttuu 

kuvaukseksi vankilaelämästä ja siinä sivussa paosta, ja lopuksi siitä  

tulee rikoskertomus. Se kuvaa länsimaista todellisuutta väkevin, suru-

mielisin vedoin. Tyylillisesti elokuva liikkuu runollisen realismin ja 

mustan komedian välimaastossa. Tuloksena oleva elokuva on yhtä 

tumma ja kaunis kuin syyskuun ilta...118

Näen Kaurismäessä paljon Palsaa. Molemmat hyödyntävät samanlaista lakoniaa ja 

huumoria. Runollinen realismi on läsnä hiotussa valaisussa, kuvakompositioissa ja kamera- 

ajoissa. Dialogi on kaurismäkeläiseen tyyliin töksähtelevää ja teatraalista. Realismi pysyy 

kauempana eikä ihminen tempaudu sisälle elokuvan maailmaan. Ja se on mielestäni juuri 

se kiehtova ominaisuus. Tässä elokuvassa ”tylsyys” saadaan näyttämään ylevältä visuaali-

sesti hiotun ilmaisun keinoin. Tapahtuu jälleen etäännytys, mutta nyt arjesta tulee satu. 

Tämä tapahtuu tietenkin myös tarinan tapahtumien kautta, mutta visuaalisuus alleviivaa 

tätä sadunomaisuutta ja samalla arki saadaan näyttämään runolliselta.

… M I T E N  O L I S I  M A A G I N E N  R E A L I S M I ?

Kolumbialaisen Gabriel García Márquezin Sadan vuoden yksinäisyys on kirja, joka ker-

too Buendían suvun tarinan seitsemän sukupolven ajalta. Tapahtumapaikkana toimii 

kuvitteellinen Macondon kylä. Kirjassa kuvataan arkielämää, mutta arjessa tapahtuu 

117 Jakobson 2002, 38–46. Katso myös Pälviranta 2012. 

118 Von Bagh 2006.

kummallisuuksia. Tällaisia maagisia, tai ihmeellisiä asioita ei sen enempää analysoida, 

vaan ne ovat osa arkea. Kummallisuuksia vain tapahtuu ja ne ovat luonteva osa tekstiä. 

Yliluonnollinen on läsnä.

Lukiessani Sadan vuoden yksinäisyyttä löysin yhtymäkohtia omaan työhöni. Minä 

olen yli kymmenen vuoden ajan kuvannut Nisola -nimistä kotikylääni. Vuosien saatossa 

puhtaasti dokumentaarisena alkanut projekti on sittemmin muuttunut ikään kuin oman 

mielikuvitukseni tuotteeksi. Rakennan paikasta omanlaistansa enkä edes yritä näyttää 

 sitä ulkopuolisen silmin. Maatila on ollut suvullamme 

 satojen vuosien ajan, joten tässäkin näkyy sukupolvien 

jatkumo. Rakennan kuvillani ikään kuin perhealbumin 

jatkoa. Olen usein pohtinut maagista realismia työssäni 

huumorina, lakonisuutena ja ironiana, kuten Matti polttaa 

tupakkaa ja Antti ammuskelee -kuvassa. Maaginen realismi 

tulee mukaan myös väärinpäin käännetyssä peltokuvas-

sa. Se näkyy uskomattomana sattumana Niitty-Meadow 

–video teoksessa, absurdina tunteena Valmet. Toivon ja 

epätoivon manuaali -videossa, ilmestyksenä, lähes yliluon-

nollisena kokemuksena Pelto marraskuussa -kuvassa. Näin 

se ilmenee omassa työssäni, mutta mitä muuta ”maagisen” 

tuominen valokuvan eteen herättää? 

V A L O K U V A ,  M A G I A  J A  B A R T H E S

Yliluonnollisuus sisältyy valokuvaan. Tätä väitettä voi tarkastella menemällä taas ensim-

mäisen valokuvan äärelle. Ihminen pitää kädessään oman menneisyytensä kuvaa. Aika 

pysäytetään. Ennen tätä ei ollut varmaksi todistettua menetelmää ”nähdä” menneisyy-

teen.

Kuvan maaginen kyky siirtää näkymiä voidaan johtaa camera obscuraan. Kun opin-

tojeni ensimmäisellä vuosikurssilla teimme mustilla jätesäkeillä ja suurennuslasilla 

 camera obscuran yhdeksännen kerroksen av-luokkaan, olin kuin haltioitunut pikku poika. 

Tuijotin sanomatta sanaakaan takaseinään ylösalaisin piirtynyttä maisemaa ja katselin 

suu auki, kuinka lokki lensi rauhallisesti kuvapinnan halki. Tarkastelin maailmaa uudel-

la tavalla ja tuntui, että olin samanaikaisesti keskellä filosofian, taikuuden, tieteen, taide-

teorian, historian ja fysiikan luentoa.

Kirjallisuusteoreetikko ja semiootikko Roland Barthes sanoo valokuvan perus-

olemuksen kytkeytyvän luonnontieteeseen, kemiaan ja hopeakiteisiin. Ei niinkään 

Mikko Haiko,  
Matti polttaa tupakkaa ja 

Antti ammuskelee, 2013
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 maalaustaiteeseen. Valokuvan perusolemus, noema ”Tämä-on-ollut”119 oli  mahdollista 

vasta silloin, kun keksittiin valoherkät hopeakiteet, ja niiden kyky ”säilöä”120 valoa. 

Kohteesta, ”todellisesta läsnä olleesta ruumista virtaa säteilyä”121, joka viimein ”kosket-

taa”122 katsojaa. Barthes käyttää tästä nimitystä referenssin emanaatio.123 Barthes sanoo, 

ettei valokuva ole taidetta, vaan magiaa, menneen todellisuuden emanaatiota (virtaamis-

ta).124 Hän puhuu valokuvasta todellisuuden koskettamana hulluna kuvana. Toisaalta ”se 

ei ole siinä” ”mutta se on kyllä ollut”. Valokuva on jonkinlainen ajallinen hallusinaatio – 

valheellinen havainnon tasolla (se ei ole siinä), mutta tosi ajan tasolla (mutta se on kyllä 

ollut).125 Barthes lisäksi vertaa valokuvan hulluutta elokuvaan sanoen, että elokuva voi 

olla hullu vain teennäisesti, sillä elokuva on illuusiona valokuvan vastakohta – elokuvan 

visio on unenomainen, ei herättävä.126

Tässä mielessä valokuvan perusolemuksen voi siis ajatella olevan ”maagista realis-

mia” menneisyyteen avautuvan oven kautta. Miten tämä maagisuus voisi näkyä muulla 

tavoin?

M A A G I S E N  K A A V A N  P U R K A M I N E N

Kuvataiteilija Jorma Purasen näyttely Menetysten Muistio Galleria Anhavassa (11.1.–

4.2.2018) antaa kattavan esimerkin negatiivin kanssa työskentelystä. Näyttelyn teoksia 

yhdistää katoamisen teema, Puranen on löytänyt kirpputoreilta, sekä erilaisista arkistois-

ta kuvia, jotka hän on uudelleen kuvannut. Galleristi Hanna Huitu kirjoittaa näyttelystä 

kertovasta tekstissä kuinka Purasen teoksissa korostuu valokuvan materiaalisuus, filmin 

emulsiopuolen reliefimäisyys ja filmiruutujen retusoinnit. Uudelleen kuvatut lasinegatii-

vit ja filmiruudut täyttyvät heijastuksista. Usein negatiivi näyttää raastetulta. Historia 

näyttäytyy repaleisena, uudelleen tulkittuna, ja tarinat surrealistisilta. Kuvissa on monta 

kerrosta ja alkuperäistä on hankalaa nähdä, Huitu sanoo tämän toimivan taiteilijan ajatte-

lussa metaforana historian ymmärtämisen vaikeudelle. 127 Sattuma on Purasen työtoveri 

119  Barthes 1985, 82, 86–87.

120 1985, 86–87.

121 Ibid.

122 Ibid.

123 Ibid.

124 Barthes 1985, 94–95.

125 Barthes 1985,121.

126 Barthes 1985, 123.

127 Huitu 2018. Galerie Anhava: Jorma Puranen, Memorandum of Loss.  
http://www.anhava.com/exhibition.php?id=328&action=2&exhib_type=0 (viitattu 6.4.2018).

ja negatiivi on työn aihio. Negatiivin maailma on rajaus, jossa Puranen työskentelee. 

Valokuvataiteilija Kukka-Maria Rosenlundin Portraits -teoksen kuvat on kuvattu ka-

meralla, joka tuo esiin kuvattavan ”auran”. Kamera on mallia Aura  spectrophotometer 

2100. Sen sanotaan tallentavan ihmisestä lähtevän energiakentän, joka näyttäytyy ihmi-

sen aurana. Värähtely mitataan kuvattavan kädestä ja tietokone muuntaa värähtelyn eri 

väreiksi, joita voi sitten edelleen tulkita. Jotain siis oletettavasti mitataan kädestä ja  tämä 

näkyy eri väreinä kuvassa. Oli kamerasta ja auran todellisesta kuvautumisesta mitä mieltä 

tahansa, se ainakin tekee erilaisia kuvia. Rosenlundin kuvien jatkumon voi nähdä hieman 

samanlaisena päiväkirjamaisena kokemuksen, tai tunteen tallentamisena kuin Kahlon ja 

Palsankin värikylläiset teokset.

Irlantilaisen Richard Mossen kameraa on myös ehostettu. Mosse on kuvannut 

Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuvaa konfliktia. Hänen  videoinstallaationsa 

The Enclave (2013) on video, jossa Mosse on kuvannut sodan osapuolia, kansallisia jouk-

koja, ja kapinallisia sotapäälliköitä ja sodan jalkoihin jääneitä pakolaisia. Video on kuvattu 

16 mm:n infrapunafilmille, Kodak Aerochromelle, jonka Kodak kehitti toisen maailman-

sodan aikaan yhteistyössä Yhdysvaltojen armeijan kanssa. Filmin käyttö tarkoitus oli alun 

perin paljastaa naamioitunut vihollinen ympäröivän vihreän kasvuston joukosta. Elävän 

kasvin lehtivihreä sisältää ihmissilmälle näkymätöntä infrapunan aallon pituutta ja tämä 

toistuu filmillä vaaleanpunaisen ja punaisen sävyinä ja naamioitunut ihminen, tai muu 

kohde erottuu ympäröivästä kasvustosta. Videon lisäksi Mosse kuvasi keskikoon ja suu-

ren koon filmille sarjan still-kuvia sotilaista ja paikoista, joissa on tapahtunut ihmisoike-

usloukkauksia ja joukkomurhia (INFRA, 2011). 

Mossen kuvamateriaali on esteettisiä ja hiottua. Sodan mielettömyys kohtaa karkki-

värin. AK-47 rynnäkkökiväärit nousevat esiin punaisten lehtien lomasta. Monisyinen 

konflikti ikään kuin paljastuu punaisen eri sävyissä silmien eteen, ja tekniikka tuo maa-

perään vuodatetun veren näkyväksi. Katsomiskokemus on surrealistisessa kauneudes-

saan ristiriitainen.

Jorma Puranen,  
Lost in Stars, 2017

Kukka-Maria Rosenlund, 
osa teoskokonaisuudesta Portraits, 2017
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Mossen uusimmat teokset, kolmikanavainen videoinstallaatio Incoming (2017) ja 

valokuvasarja Heat maps (2017) pohjaavat samanlaiseen ympärikiepautukseen, jossa so-

tilaskäyttöön tarkoitettua vihollisen paikantamistekniikkaa käytetään kohteen etsimi-

sen ja tuhoamisen sijaan humanitäärisen kriisin kuvaamiseen. Mosse on kuvannut pako-

laiskriisiä vuosina 2014–2017 kahdella pakolaisten käyttämällä reitillä, itäisellä Kreikan 

saaristoon suuntautuvalla reitillä, sekä Italiaan Pohjois-Afrikasta Välimeren halki suun-

tautuvalla reitillä. Videoinstallaatio on kuvattu sotateknologian tarpeisiin kehitetyllä läm-

pökameralla, jossa kohteen lämpötilaerot ympäristöönsä nähden erottuvat valkoisen ja 

mustan eri sävyinä. 

Mosse sanoo yrittävänsä tekniikan avulla visualisoida länsimaissa tapahtuvaa ihmis-

oikeuksien eroosiota, pakolaisten hätää, koettelemuksia ja olosuhteita, joita he joutuvat 

sietämään.128 Jos infrapuna ilmestyi viherkasveihin Kongon kuvamateriaalissa, niin tässä 

sarjassa ihmisestä paljastuu jotain silmille näkymätöntä. Lämpökamera paljastaa mm. ve-

renkierron lämmön, hengityksen, paljon biologista dataa, jota emme voi havaita visuaali-

sesta todellisuudesta. Lämpökameran tuottamassa kuvassa näkyvät valkoiset, kylmetty-

neet kehot kohtaavat pelastajien tummat ja lämpöä hohkaavat kädet. Avustustyöntekijät 

ja pelastajat hierovat elämää, lämpöä takaisin ihmisten kehoon. Hypotermiasta kärsivien 

peitteisiin jää ihmisen lämmin kädenjälki. Mossen mielestä kameran valinta on omiaan 

näyttämään narratiivin, joka jäisi tavalliselta kameralta näkymättömiin. Kamera myös te-

kee ihmisistä anonyymejä, minkä Mosse näkee tärkeänä asiana kuvattaessa ihmisiä, jotka 

syystä tai toisesta eivät halua olla tunnistettavina kuvissa.

128 In conversation, 2017, http://www.richardmosse.com/projects/artist-statement#home  
(viitattu 5.2.2018).

Richard Mosse,  
Vintage Violence, 2011

Richard Mosse,  
Nowhere to Run, 2010

Näissä esimerkeissä tekninen seikka tuo todellisuudesta jonkin uuden osan 

 näkyväksi. Kuvia alkaa katsoa eri tavalla. Tekniikka tuo kuviin ja aiheeseen uudenlaisen 

perspektiivin. 

Tämän päivän valokuvaajan tarvitsee vain kaivaa puhelimensa esiin voidakseen 

 tutkailla todellisuutta uudessa valossa. Sony esitteli juuri puhelimesta löytyvän kame-

ran, joka kuvaa 960 ruutua sekunnissa. Kuvausnopeuden ansiosta kolibrin lennon tai vesi-

pisaran puhkeamisen voi nähdä hidastetusti keskellä arkea. 

Toisaalta taas pitkällä valotusajalla kuvatut otokset näyttävät kohteesta erilaisen liik-

keen. Venäläinen valokuvaaja Alexey Titarenko käytti pitkää valotusaikaa kuvatessaan 

Pietarissa kuvaamaansa sarjaa City of Shadows (1991–1994). Sinänsä pitkällä  valotusajalla 

kuvaamisessa ei ole mitään uutta, mutta mielestäni Titarenkon kuvasarjassa tekniikka 

 tukee sisältöä. Neuvostoliiton hajottua 1991 Titarenko kuvasi ympäristönsä muutosta ja 

ihmisten oloja. Hänen biografiansa kertoo, että pitkä valotusaika toimi metaforana men-

neen ja nykyhetken välillä.129 

Mielestäni Titarenkon kuvallisessa ajattelussa on paljon samaa kuin Mossella. 

Molempien kuvissa tekniikka toimii lähtökohtana tuoda uudenlaista humaania näkö-

kulmaa aiheeseen. Titarenkolla liike antaa anonymiteetin samalla tavalla kuin läm-

mön kuvautuminen Mossen lämpökamerakuvissa. Kasvoton, vyöryvä massa näyttää 

kaupunkirakenteiden välissä kiemurtelevalta koskelta. Kuvissa voi ajatella tuhansien 

129 Biography. Alexey Titarenko, http://www.alexeytitarenko.com/about / (viitattu 5.2.2018)

Richard Mosse,  
still-kuva videoteoksesta 
Incoming, 2017

Alexey Titarenko, 1992,  
sarjasta City of 

Shadows, 1991-1994. 
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 nykyhetken, menneisyyden ja tulevaisuuden ihmisen kävelevän yhdessä kohti päämää-

riään. Itsekin Pietarin katuja kävelleenä kuulun tuohon elävien kuolleiden virtaan. 

Valokuvataiteilija Miklos Gaál tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa kuvaamalla palkki-

kameralla maisemia, jotka muuttuivat miniatyyreiksi. Säätämällä kameran etulautaa saa-

daan miniatyyriefekti, jossa todellisuus näyttäytyy lilliputtien maana. Muistan edelleen 

hämmennyksen, jota koin, kun sain kuulla, että kuvat ovat oikeasta tapahtumasta ja maa-

ilmasta. Sittemmin digikuvauksen ja tilt-shift-linssien yleistyessä efektiä on käytetty laa-

jalti ja kenties tämä näkemisen tapa, tai hallusinaatio on tullut tutummaksi ihmisille.

Koska kameralla taltioitu todellisuus on säädetty kuvaamaan sitä, mitä silmäm-

me näkevät, valokuva, joka ”nyrjäyttää” todellisuutta vaikuttaa meihin voimakkaasti. 

Hallusinaatio on samanaikaisesti todellisuuden osa. ”Yliluonnollinen” – se mitä ihmis-

silmä ei näe – on nyt osa kuvaa.

Olen esitellyt kuinka kameratekniset asiat voivat tuoda todellisuudesta esiin jotakin 

uutta, jonka voi kokea maagisena realismina. Seuraavassa käsittelen kuvan sisäistä raken-

netta.

M A A L A U K S E L L I N E N  H E T K I

Hirviporukkaa kuvatessani huomasin usein olevani todistamassa tilannetta, jossa tuntui 

että kameran etsimen läpi todellisuus muuttuu maalaukseksi. Yksi tällaisista kuvista on 

Aamupalaveri. En rakentanut tai ohjaillut tilannetta, mutta sattuma, oma  sijoittumiseni, 

sommittelu, valo ja tilanne olivat luomassa tätä kummallista tunnetta. Viitteet liukui-

vat kuvaan ilman, että niitä sinne tietoisesti rakensi. Hahmot tuntuivat hetkeksi asettu-

van omille tarkoin harkituille paikoilleen, palaset jännittyvät toisiansa vasten. Tällaisissa 

kuvissa taidehistoria tuntuu virtaavan lävitse, kunnes hetken päästä tilanne muuttuu ja 

 jännite katoaa. 

Henri Cartier-Bressonin ratkaisevan hetken käsite ei ole kaukana. Cartier-Bresson 

tarkoitti ratkaisevalla hetkellä oikeaa kuvanottohetkeä, oivallusta tapahtumasta. Lisäksi 

Miklos Gaál,  
Telephone booth, 2005 

se oli sommittelullinen käsite, joka liittyi muotojen tarkkaan järjestykseen.130 Cartier-

Bresson kirjoittaa muistiinpanoissaan: ”Joskus on olemassa yksi ainutlaatuinen kuva 

 jonka kompositio pitää sisällään sellaisen voiman ja rikkauden, ja jonka sisältö säteilee 

siitä ulospäin niin, että tämä yksi kuva on itsessään koko tarina.”131 

Kun henkilöt näyttävät astuvan ”sommitelmaan”, fiktion ja toden raja hämärtyy; 

 arkinen näyttäytyy näyteltynä – ikään kuin todellisuus itse olisi performanssia.

Harri Pälviranta ehdottaa, että Bill Nicholsin dokumenttielokuvien moodeista132 

performatiivinen moodi rinnastuisi parhaiten dokumenttikuviin, jotka näyttävät maa-

lauksilta, mutta kertovat tositapahtumista. Hän ehdottaa lisäksi, että samaan kategori-

aan kuuluisivat tekijän moneen kertaan muokkaamat kuvat. Performatiivisessa moodissa 

dokumenttielokuva on kokonaisuudessaan eräänlainen performanssi. Performatiivisessa 

dokumentissa käytetään näyttelijöitä, ja tekniikat paljastetaan. Dokumentti liikkuu fak-

tan ja fiktion rajapinnoilla ja on siksi usein moniääninen, tekee kysymyksiä tiedon luon-

teesta, sekä sitoo subjektisuuden ja objektiivisuuden toisiinsa.133 Performatiivisuuden 

”astetta” varmasti säätelee rakentaako valokuvaaja tietoisesti kuvaa, kuten dokumentti-

elokuvassa ohjaaja rakentaa näyttelijöillä, vai syntyykö kuva sattumalta, tai ainakin tie-

dostamatta, kuten Aamupalaveri -kuvassa. 

130 Cartier-Bresson 1999.

131 Cartier-Bresson 1999, 23.

132 Elokuvateoreetikko Bill Nichols jaottelee dokumenttielokuvat poeettiseen, selittävään, havainnoi-
vaan, osallistuvaan, refleksiiviseen ja performatiiviseen moodiin. Niitä voidaan ajatella dokumentti-
elokuvien ”genreinä”. Tutkin tässä kirjoituksessa vain performatiivista moodia. 

133 Pälviranta 2012, 167–168.

Mikko Haiko, Aamupalaveri, 2016
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S A T T U M A

Laitoin kameran jalustalle, painoin rec-nappulaa ja soitin haitaria pellolla, ja lauma leh-

miä ampaisi juoksuun ja poistui kuva-alalta.134 Olin päättänyt, että sinä päivänä teen ”har-

joituksia” kameran edessä sen suurempia miettimättä. Annoin asioiden johtaa toisiinsa 

ja ikään kuin yritin pysyä menossa mukana. Se oli kuin visuaalista automaatiokirjoitus-

ta. Surrealismin perustajan, André Bretonin esittelemän automaatiokirjoituksen avulla oli 

tarkoitus saada yhteys tiedostamattomaan ja alitajuntaan. Käytännössä tarkoitus oli kir-

joittaa mahdollisimman nopeasti tietty aika, virheistä ja kielen rakenteista välittämättä. 

Tällä tavoin surrealistit yrittivät päästä käsiksi ”ylitodellisuuteen”. Unet, sattuma ja tiedot-

tomat oivallukset olivat ne kulkuvälineet, joilla surrealisti ”ylitodellisuuteen”  matkusti, 

looginen ajattelu vain vei sieltä pois.135 Surrealistit ja sitä aikaisemmat dadaistit olivat 

 sattuman suurkuluttajia. Sattumalla on kyky nyrjäyttää todellisuutta. 

Sattuma toimi maisemakuvieni, Solar-teossarjan136, taustalla. Sarjaa kuvatessani poh-

din, voimmeko mitenkään nähdä maisemaa sellaisena kuin se on, kun päänsisäinen mai-

sema on erilainen. Hetkittäin pystyin siihen. Sitten olin taas piinaavissa sydänsuruissa, 

jotka repivät rintaa. Katsoessani kuvia, jotka olin sattuman ja virheen takia onnistunut 

vain osittain valottamaan, koin maiseman kokemuksen siirtyneen kuviini, joissa kuvan 

134 Niitty / The Meadow -teoksen kuvaustilanne.

135 Surrealismi, https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana/modernismi/1900-luvun-mo-
dernismi/surrealismi (viitattu 6.2.2018).

136  Kuvat syntyivät harjoitusohjelman jälkeen tehdyllä matkalla Norjaan. Kuvausmatka  
piti toteuttaa jo harjoitusohjelman aikana, mutta kipeytynyt lonkka esti retken.     

Mikko Haiko, Landscape no. 3, 2017

– ja samalla maiseman – tuhoutuminen toi lisää tilaa ihmisen kokemukselle, samansuun-

taisella tavalla kuin abstraktio toi William Turnerin maalauksessa tilaa ihmisen koke-

mukselle. 

Serendipisyys on termi, jolla viitataan sattuman kautta syntyneeseen oivallukseen, 

mahdollisesti uuteen keksintöön. Tehdäänpä ajatusleikki: Jos suuret keksinnöt syntyvät 

sattuman, suuntautuneen, valppaan mielen ja pitkäjänteisen, konkreettisen tekemisen 

kautta, niin entäpä jos lähtökohtaisesti ajattelisimme, että noustakseen jollekin ”uudel-

le tasolle” myös taideteos vaatii sattuman kautta syntyneen oivalluksen? Työskentelyssä 

 olisi mielestäni tärkeää ottaa serendipisyyden mahdollisuus huomioon. Sille olisi hyvä 

”varata” paikka prosessissa. Itse rakensin ”sattumageneraattorin” harjoitusohjelmaani, 

se oli muun muassa ajanjakso, jonka aikana tartuin lehteen, osallistuin työpajaan, näin 

televisiosta kuvaa humanitäärisestä kriisistä ja seuraavassa hetkessä varasin lentoliput 

Kosille. Tapahtumaketjujen seuraaminen oli tällaista uteliasta uuden näkökulman etsi-

mistä maailman katsomiseen. Vito Acconcin Following Piece (1969) on oiva esimerkki 

sattuman kanssa työskentelystä. Taiteilija toi performanssin New Yorkin kaduille ja seu-

rasi sattumalta valitsemiaan ihmisiä päivittäin kolmen viikon ajan lokakuussa vuonna 

1969. Hän valitsi ihmisen kadun varrelta ja seurasi tätä niin kauan kunnes seurattava hen-

kilö astui yksityiseen tilaan. Hän kirjoitti teoksestaan, että hän mm. halusi siirtää itsensä 

syrjään ja ikään kuin samaistua toiseen henkilöön, mukautuen tämän kehon liikkeisiin. 

Lisäksi performanssin suorittaminen oli Acconcille tapa päästä pois työhuoneelta, pois 

tutuista ympyröistä.137 Acconcin teos ei siis ollut täysin sattumanvaraista haahuilua, vaan 

hän antoi sattuman toimia ennalta määritettyjen raamien sisällä. 

137 Vito Acconci, Following Piece, https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture/concep-
tual-performance/a/vito-acconci-following-piece (viitattu 8.2.2018).

Vito Acconci, Following Piece, 1969,  
dokumentaatiokuva performanssista



6 8 6 9

A B S U R D I

Jos ajatellaan, että realismi olisi järkevää toimintaa, niin mitä järjetön toiminta sitten on? 

Absurdi on sana, joka tarkoittaa mieletöntä. Se juontuu latinan sanasta absurdus, joka tar-

koittaa epäsointuisaa ja sorahtelevaa. Kuvan, jossa tapahtuu jotain järjenvastaista, voisi 

ajatella olevan jotain realismia, jossa on outo etuliite. 

Valokuvataiteilija Karoliina Paapan teoksissa dadaismin ja surrealismin vaikutteet nä-

kyvät innostavalla tavalla. Kuvat näyttävät aluksi jälkeenpäin kasatuilta kollaaseilta, mut-

ta tarkempi katsominen paljastaa ”kollaasin” rakentamisen tapahtuneen kuvanottohet-

kellä. Paappa kuvaa tiloja, joihin hän rakentaa unenomaisia näkymiä käyttäen apunaan 

eläviä malleja, paperinaamioita ja hahmoja sekä arkisia esineitä. Suureen mittakaavaan 

skaalatut sadunomaiset hahmot tekevät todellisuudesta hilpeää satua ja / tai  painajaista. 

Tämä sisäinen ristiriita on mielestäni Paapan kuvien vahvuus. Paappa on muutenkin oi-

va tutkimisen kohde, sillä hän mainitsee maagisen realismin elementiksi, joka toistuu 

 Die-cut -sarjan kuvissa.138

138 Karoliina Paappa, Die-Cut, http://www.karoliinapaappa.fi/artworks#/diecut/ (viitattu 7.2.2018).

Max Ernst, The Chinese Nightingale, 1920. 
Absurdi kuului dadaan ja surrealismiin sillä 

erotuksella, että surrealismi pyrki  
rationaalisen ja irrationaalisen synteesiin, 

unen ja valveen liittoon, kun dada taas  
alleviivasi irrationaalista puolta ja  

järjettömyyttä.

Karoliina Paappa, Untitled, 2011

Absurdia voi ajatella myös vähemmän ilmiselvänä, ikään kuin kuvaesityksen pohja-

vireenä. Omassa tuotannossani videoteos Valmet. Toivon ja epätoivon manuaali osuu tä-

hän kuvaukseen. Kaivuri, joka on vuoden ajan jumissa pellossa on järjetöntä, mieletöntä, 

jonkun mielestä jopa häpeällistä. Siinä näyttäytyy myös Sisyfoksen myytti, jota pidetään 

ikään kuin symbolina absurdille. Jotain yritetään tehdä, kaivuria käynnistetään, korja-

taan, se liikkuu hieman, mutta aina palataan lähtöruutuun.

Hieman samanlainen voimanponnistus nähdään Werner Herzogin vuonna 1982 

valmistuneessa elokuvassa Fitzcarraldo. Osin tositarinaan perustuva elokuva kertoo 

 fanaattisesta oopperanystävästä Brian Sweeney Fitzgeraldista ja hänen suuruudenhullusta 

suunnitelmastaan rakentaa oopperatalo keskelle sademetsää. Esiintyjäksi hän haluaa saa-

da maailmankuulun oopperalaulajan Enrico Caruson. Hanke nielee rahaa, ja tätä varten 

Fitzgeraldilla on suunnitelma. Hän ostaa höyrylaivan ja alkaa käydä sillä kumipuukaup-

paa lähialueen jokireitillä. Suunnitelmassa on vain yksi ongelma: tonneja painava höyry-

laiva tulee vetää eräässä joen varren kohdassa korkean harjanteen yli.

Oikea Fitzgerald purkaa laivan osiin ja se siirretään yli kannaksen. Werner Herzogin 

elokuvassa höyrylaiva oikeasti raahataan vinssisysteemien ja tehtävään palkatun al-

kuperäisväestön avulla maa-alueen yli. Werner Herzog siis menee itse suuruudenhul-

luudessaan vielä pidemmälle kuin oikea Fitzgerald. Elokuvan voikin nähdä yhtä lailla 

doku menttina kuin fiktiivisenäkin teoksena. Absurdius näkyy myös tarinassa elokuvan 

kuvausten takana. Höyrylaivan raahaamisen lisäksi elokuvan teko kohtasi jatkuvasti vai-

keuksia. Kuvaukset jouduttiin keskeyttämään useaan otteeseen, budjetti ylittyi roimasti, 

näyttelijöitä vaihtui, kuvausryhmää sairastui malariaan ja punatautiin ja pääosan esittäjä 

Klaus Kinski oli tapansa mukaan niin raivostuttava, että intiaanit tarjoutuivat tappamaan 

hänet.139 

P Y H Ä  K U V A

Kuvatessa olen usein havainnut, että kameran läpi katsottuna tavallinen arki voi näyt-

täytyä pyhänä. Kun kuvasin marraskuista peltoa vuosia sitten, tunsin katsovani jotain 

surrealistista, meditatiivista tilaa tai näkyä. Kokemus kesti hetken ja sain taltioitua sen 

kameraani. Sittemmin samanlaiseen kokemukseen olen törmännyt usein kuvatessa mai-

semaa tai jopa hirven ruhoa. Se on ollut läsnä myös maalatessa. Todellisuus näyttäytyy 

ilmestyksenä. Sillä on oma sädekehänsä, joka ei kuitenkaan ole taivaasta tai helvetistä. 

139 Fitzcarraldo. http://www.filmgoer.fi/new/klassikko/fitzcarraldo (viitattu 6.2.2018); 
The Amazing Fitzcarraldo- Fact can be better than fiction, http://globetrottinginstyle.
com/2011/03/28/the-amazing-fitzcarraldo-fact-can-be-better-than-fiction/ (viitattu 6.2.2018).
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Kirjoituksessaan Pieni valokuvauksen historia Walter Benjamin selitti taideteoksen 

auraa mm. seuraavin sanoin: ”Tilan ja ajan erikoinen kietoutuma: ainutkertainen kaukai-

suuden tuntu niin lähellä kuin kohde ehkä onkin.”140 Hän kuvailee auraa lisäksi sanoen: 

Kun tarkastelee makuuasennossa vuorijonon ääriviivaa sen piirtyessä 

kohti horisonttia tai puunoksaa, joka heittää varjonsa puun alla muka-

vassa asennossa loikovan ylle – se on näiden vuorten, tämän oksan  

auran hengittämistä.141 

Nuo määritelmät kuvaavat mielestäni hyvin tätä kokemusta. Katsoessani kameran 

tähyslasista todellisuutta todellisuus etääntyy, näyttäytyy kaukaisena. Kuva rajaa, ylevöit-

tää arkisen nostamalla sen tarkasteluun. Samalla kuvaaja luo kuitenkin yhteyttä ympäris-

töönsä tehdessään havainnon, on sidoksissa kuvaamaansa kohteeseen. Ja kun, Merleau-

Pontyn ajattelua mukaillen, havainto-subjekti ja havainto-objekti ovat yhtä, voimme 

todellakin hengittää ”oksan auraa” kuten Benjamin sanoo. Tai, hieman animistisemmin 

ilmaisuna, hengittää samaan aikaan yhdessä oksan ja vuorijonon kanssa. 

Kauneus voi myös salvata hengityksen. Kuvatessani hirvenruhoa kauneuteen sekoit-

tui kauheus. Muistan, kuinka nyljettyä eläintä kuvatessani koin epämiellyttäviä tunteita, 

140 Benjamin 1989, 130.

141 Benjamin 1989, 145.

Mikko Haiko, Pelto marraskuussa, 2013. 
Maalaispojan satori, valaistumisen kokemus

mutta myös visuaalista mielenkiintoa asiaa kohtaan. Kuva lihasta voi 

olla luotaantyöntävä, mutta samalla, ainakin itselleni, kaunis ja joka 

tapauksessa ajatuksia herättävä. Edellä mainittu valokuvaaja Richard 

Mosse sanookin estetiikan ja kauneuden olevan ”sharpest tool in the 

box” tarkoittaen, että kauneus voi herkistää aistit, sen sijaan, että se 

tuudittaisi uneen.142

Tärkeää tässä kokemuksessa mielestäni on, että ”näky” tapahtuu 

sattumalta. Se  yllättää. Michael Wolfin kuvissa Tokion metroihin ah-

tautuneista ihmisistä huurteinen ikkunaruutu ja ihmisten painautu-

minen ikkunaa vasten luovat reaalitodellisuuteen paikoin hyvinkin 

pyhän vaikutelman.

Jo aikaisemmassa Taiteilija–urheilija -esseessä viittasin Teemu 

Mäen Pyhä tiskivesi -tekstiteoksen kautta ateistin pyhän kokemuk-

seen arjessa. Näytän päätyvän siihen tässäkin. Kierrän kehää pyhän ympärillä. En viittaa 

pyhällä niinkään yliluonnollisen läsnäoloon vaan enemmänkin heräämisen kokemuk-

seen, havahtumiseen ja hämmästymisen tunteeseen. Taiteella on parhaimmillaan herät-

tävä vaikutus. 

R O M A N T I I K A N  H E N G E N  P A L U U

Toistetaanpa esseen alun romantiikan johtohahmon Caspar David Friedrichin sanat: 

”Taiteilijan ei tulisi maalata vain sitä mitä hän näkee edessään, vaan myös sitä mitä hän 

näkee sisällään. Mikäli hän ei kuitenkaan näe mitään sisällään, silloin hänen tulisi jättää 

maalaamatta sekin, minkä hän edessään näkee.” Paradoksaalisesti, nuo romantikon sanat 

vaikuttavatkin olevan myös realistin ohje.

Kirjallisuudentutkija Pirjo Lyytikäinen tuntuu kirjallisuuden realismia tyylilajina 

sekä fantasian ja allegorian käyttöä tutkivassa artikkelissaan päätyvän samansuuntai-

seen lopputulokseen todeten, että ”tietynlaista todellisuutta on kuvattava fantasian ja 

 allegorian keinoin – realismi ei riitä.”143 Mieleen tulee myös Harri Pälvirannan lause doku-

mentaarisen valokuvan luennolta. Pälviranta itse sanoo pitävänsä dokumentaarisuudesta, 

koska siinä ”ei tarvi tehdä urpoja rajoja autenttisen ja fiktion välillä. Voi liikkua sillä ken-

tällä ja sanoa jotain tosi vahvaa.”144 

142 In conversation, 2017 http://www.richardmosse.com/projects/artist-statement# (viitattu 6.2.2018).

143 Isomaa & Rossi 2015, 23.

144 Pälviranta 2015. 

Michael Wolf, Tokyo 
 Compression #18, 2009
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E P Ä V A R M A  T O D E L L I S U U S

Kuvasin valokuvasarjan Hengityksiä / Breathings vuonna 2011 venäläisellä Horizon-

kameralla, jonka vasemmalta oikealle pyörähtävä objektiivi pystyi tallentamaan laajoja 

panoraamoja. Tein kokeiluja liikkeen avulla. Pyörähtävä objektiivi toi omanlaisensa jäljen, 

jossa liikkeen avulla maisema ikään kuin hajosi keskeltä. Muistan katsoneeni maisemaa 

ja ajatelleeni, että yritän nähdä maiseman taakse. Silloin se tuntui horinalta, mutta tänä 

päivänä loogiselta. Yritin kuvata näkyvän maailman takana olevaa todellista maailmaa. 

Aaltoa, liikettä ja kaaosta. Negatiivissa tämä tuli visuaalisesti näkyväksi. Mutta onko maa-

ilma kaaos? Voiko sanoa, realistisesti, että maailma on kaaos? No, onhan se. Näin sanoo 

ainakin buddhalaisuus ja stoalaisuus. Maailma on kaaosta, meidän on hyväksyttävä se, ja 

vain silloin kärsimys helpottuu. 

Kaaos tai epätodennäköisyys on myös ranskalaisen nykyfilosofi Quentin 

Meillassouxin keskeisiä lähtökohtia. Kaikki olemassa olevat asiat, luonnonlaeista lähtien, 

ovat sattumanvaraisia. Mikään ei ole varmaa, vaan todennäköistä ja kaikki mikä tapahtuu 

ei tapahdu sadan prosentin todennäkyisyydellä. Asiat tapahtuvat yleensä näin, mutta jos-

kus toisin.145

Onko realistisin kuva sitten näköisen kuvan vastakohta? Kaoottinen kuva? 

Abstrakti kuva? Realisti Honoré de Balzac antaa tästäkin esimerkin. Hänen novellissaan 

Tuntematon mestariteos mestari Frenhofer, pariisilainen suuri maalari, antaa ohjeita tai-

teilija Porbusille ja nuorelle Nicolas Poussinille. Frenhofer on fiktiivinen hahmo, muut 

oikeasti eläneitä taiteilijoita. Tarinassa vanha mestari on maalannut kymmenen vuotta 

teostaan, josta on tuleva hänen mestariteoksensa. Hän ei suostu näyttämään teosta taitei-

lijoille, sillä se ei ole vielä valmis. Hänen täytyisi vain löytää sopiva malli yhteen yksityis-

kohtaan. Käy ilmi, että nuorella Nicolas Poussinilla on naisystävä, Gillette, jonka  kaltaista 

mallia Frenhofer on vuosikaudet etsinyt. Vastentahtoisesti Gillette suostuu malliksi. 

Maalaus valmistuu ja Frenhofer rientää silmät kirkkaina hakemaan ateljeen  ulkopuolella 

odottelevat kollegat paikalle. Mitä tämä täydellinen maalaus sitten näyttääkään? Se on 

kaoottista värimassaa ja koukeroisia siveltimenvetoja. Mestari huutaa: 

Ette osanneet odottaa mitään näin täydellistä!... Tässä kankaassa  

on sellainen syvyys, ilma on niin totuudellisesti kuvattu, ettette osaa 

erottaa sitä ilmasta, joka ympäröi sitä. 

145 Meillassoux, 2016, https://www.gaudeamus.fi/aarellisyydenjalkeen (viitattu 7.4.2018).

Poussin ja Porbus katsovat toisiaan epätoivoisina, kunnes huomaavat maalauksen 

kulmassa palan täydellisesti maalattua jalkaa. Taiteilijat ihastelevat tätä todellisuuden pa-

lasta ja ymmärtävät maalauksen kuvaavan naista. He kääntyvät mestariin päin, joka selit-

tää kuinka täydellisesti on onnistunut kuvaamaan naisen, valot ja varjot. Porbus ehdottaa 

tämän olevan ”taiteen viimeinen raja maan päällä”. Lopussa Frenhofer hätääntyy ja alkaa 

epäillä omaa työtään. Hän ohjaa kaikki pois ja seuraavana päivänä Porbus ja Poussin saa-

vat tietää hänen polttaneen kaikki maalauksensa ja kuolleen. 

Balzacin kertomusta voi ajatella pyrkimyksenä kuvata absoluuttia. Balzac varoittaa, 

että jos tekee niin menettää järkensä. Mielenkiintoisella tavalla Balzac hahmotteli mieli-

kuvan keinoin jo 1800-luvulla abstraktin taiteen esiinmarssia.

Novellin pala jalkaa on se realismin ankkuri, jonka inhimillinen kokemus käsitti, 

ikään kuin portti ymmärrykseen. Toisaalta, katsonta kannasta riippuen, juuri maalaukses-

sa läsnäoleva kaoottisuus voi olla ymmärryksen pohja. Molemmat ääripäät ovat samassa 

kuvassa.146 

Näitä ääripäitä voi nähdä Solar-sarjan kuvissa. Niitä voi ajatella visuaalisina tutki-

muksina kaaoksesta. Auringon valo, joka on tehnyt maiseman näkyväksi ja kuvaami-

sen mahdolliseksi, myös tuhoaa osan kuvasta. Kaksi maailmaa kohtaavat, Frenhoferin 

tunnistettava jalka ja koukeroinen ”absoluuttinen luonto” tai valo. Molemmat säilyvät 

kuvassa ja kuvia voi ajatella elämän ja kuoleman, näkyvän ja näkymättömän alttaritau-

luina. Maisema ikään kuin visuaalisesti hajoaa osiin, vastinpareiksi. Kuva sisältää ristirii-

dan. Kun maisema abstrahoituu se hajoaa osiin, jakautuu näkyvään ja näkymättömään, 

väriin ja värittömyyteen, olevaan ja olemattomuuteen, toistensa vastakohtaisuuksiin. 

Vastakohtiin, jotka sisältävät toisensa. Mikä vain asia voidaan aina pilkkoa osiin ja jos 

määrittelemme asian joksikin, meidän täytyy miettiä, mitä se ei ole. Näin ollen asia si-

sältää jo itsessään vastakohtansa. Elämä määrittyy kuolemaa vasten. Kaikki elämä, kieli, 

minuus rakentuu tällaisissa suhteissa. Tuho, sattuma ja liike, tuo valkoinen härmä, joka 

kuva-alaa peittää, on asioiden suhde toisiinsa, suhde, jossa elämä tapahtuu.

L O P U K S I 

Frenhofer meni sekaisin jahdatessaan absoluuttia, mutta löysi kuitenkin realistisen  kuvan 

kaavan. Realistinen kuva on ristiriitainen, niin kuin ihmisen kokemus maailmasta. Ja 

vaikka Frenhofer kivahtikin Porbusille, että taiteen tarkoitus ei ole jäljitellä luontoa, vaan 

ilmaista sitä ja ”sinä et ole mikään alhainen kopioija, vaan runoilija”, niin minä pysyn mie-

lelläni alhaisena ja ylhäisenä jäljentäjänä ja ilmentäjänä, kopioija-runoilijana.

146 Rainio, 2017. Keskustelu Tuomo Rainion kanssa 2.11.2017.
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Nuoruuteni maaseutu. Lähimmälle kaupalle melkein kymmenen kilometriä matkaa. 

Farkkutakki ja lenkkarit. Kesät pelkkää auringonpaistetta, heinätöitä, paarmoja ja trak-

torin pärinää. Mopolla ajoa kesäyössä. Bensan katku vaatteissa, tupakan katku  sormissa. 

Itikoita. Metsätöitä, polttopuiden tekoa. Aidan korjaamista. Talvella lunta ja lunta saap-

paissa. Navettatöitä. Pimeyttä. Nisolan mäki. Iso mäki, jota kulkiessa aina hengästyi. 

Minä en koskaan pitänyt kävelemisestä. Metsäpolut juostiin, polkupyörällä tai potku-

kelkalla kuljettiin kyläkouluun ja mustikkametsiin vastentahtoisesti maleksittiin. 

Hiekkatiellä potkittiin kiviä. Olisin skeitannut, mutta lähimmälle asvaltille oli matkaa 

muutama kilometri. Kävely tuntui turhalta touhulta keskellä peltosaarekkeita ja teki pe-

rille pääsemisestä tuskallisen hidasta.

Sittemmin olen löytänyt kävelyn hurman. Seuraavassa tekstissä tarkastelen käve-

lyä osana taiteen tekemistä. Matkaan myös taiteellisten innoitusteni lähteille maaseutu-

kuvaston ja syrjäseutujen äärelle. Harhailen esoteerisen maantieteen ja periferiaterapian 

maailmassa, pohdin keskuksen ja periferian dikotomiaa sekä tutkin, mikä mahtaisi  olla 

taiteen syrjäseutua ja kaupunkia. Lopussa palaan harjoitusohjelman aikana tekemääni 

performanssiin, josta teen metaforan taiteelliselle työskentelylleni.

K I L P A K Ä V E LY S T Ä  K U L J E S K E L U U N

50 kilometrin kävely, EM-kisat -94, Suomi. Tuskainen Valentin Kononen kävelee 

ja oksentaa ja kävelee ja oksentaa. Silti vaappuva meno jatkuu. Näin tämän kaiken 

Olympiastadionin screeniltä. Olin kymmenvuotias ja jännitin katsomossa, että pääseekö-

hän Vallu maaliin. Vasta myöhemmin olen alkanut ihmetellä, mikä ihmeen laji tuo kävely 

oikein on. Se ei näytä kävelyltä eikä juoksulta. Eteneminen 50 kilometriä omin voimin, 

miten tahansa, on kova suoritus. Seuraavassa jätän urheilulajin ”kilpakävely” rauhaan ja 

3. Käveleminen
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tarkastelen kävelyä osana taiteen tekemistä. Lähestyn kävelyä taiteen tekemisestä käsin. 

Kävelyvalmentajana toimii yhdysvaltalainen filosofi, yhteiskuntakriitikko ja aikansa radi-

kaali Henry David Thoreau (1817–1862) ja ohjenuorana hänen kirjansa Kävelemisen taito. 

Olen elämäni varrella tavannut vain yhden tai kaksi ihmistä, jotka ovat 

ymmärtäneet Kävelemisen, se on kävelylle lähtemisen, taidon – joilla 

on ollut erityinen kyky niin sanoakseni kuljeskella. 147 

Hyvä on, Henry. Opetellaan kävely uudestaan. Mitä se erityinen kuljeskelu tar-

koittaa? Edellä mainitun sitaatin lisäksi Kävelemisen taito -kirjan ensimmäisellä sivulla 

Thoreau kirjoittaa haluavansa lausua sanan Luonnon, ja alkuperäisen vapauden puolesta. 

Hän näkee ihmisen enemmänkin Luonnon erottamattomana osana kuin yhteiskunnan 

jäsenenä.148 Thoreaulle käveleminen ei ole niinkään liikunnan harjoitus, vaan seikkailu, 

jossa etsitään elämän lähdettä. Korpi ja räme ovat pyhiä paikkoja, jossa koetaan luonnon 

voima.149 Käveleminen on Thoreaulle astumista pois ihmisten tekemiltä teiltä ja sivilisaa-

tion käytännöistä: ”Puolessa tunnissa voin häipyä maanpinnan osaan, jossa vuoden aika-

na ei käy yhtään ihmistä, eikä siellä niin muodoin ole politiikkaa, sillä se on vain ihmisen 

sikarin savua.”150 Käveleminen on siis konkreettista siirtymistä metsään, mutta samalla 

ilmiötasolla siirtymistä abstraktimmin tilasta toiseen. 

Thoreaulle kävelemisen taito on ikään kuin siirtymistä kohti alkukantaista ja villeyt-

tä: ”En tunne enkä voi siteerata runoutta, joka tarpeeksi hyvin ilmaisisi tämän kaipauksen 

kohti Alkuperäistä.”151 Thoreau on idealisti ja romantiikan ajan filosofi, jota teollistumi-

nen ja yhteiskunnan murros ohjaa kohti risukkoisia polkuja. Käveleminen ja kuljeskelu 

on Thoreaulle kuitenkin konkreettisimmallaan läsnäolemista ja ympäristön kokemista ja 

paikoin hyvin poeettista sellaista:

Kävelimme niin puhtaassa ja kirkkaassa valossa, joka kultasi kuihtu-

neet ruohot ja lehdet, niin pehmeän seesteisen kirkkaassa, etten uskonut 

koskaan kylpeneeni sellaisessa kultaisessa virrassa, jossa ei väre käynyt 

eikä solina kuulunut.152 

147 Thoreau 1997, 5.

148 Thoreau 1997, 5.

149 Thoreau 1997, 43–44.

150 Thoreau 1997, 18.

151 Thoreau 1997, 50.

152 Thoreau 1997, 75.

Tunnustaudun kävelijäksi ja Thoreaun tapaan romantikoksi ja voin samaistua hänen 

ajatuksiinsa. Tunnen vetoa syrjäseutuihin ja korpeen. Minulle maisemassa oleminen, ka-

meran kantaminen, luonnon kuvaaminen ja piirtäminen, on tapa hakea yhteyttä maahan 

ja vahvistaa paikkakokemusta. Kulkiessani Lapin erämaassa tai Norjan vuonoilla ympä-

röivät huiput edustivat minulle alkuperäistä ja jotain villiä ja koskematonta, vaikka tie-

dän, että koskematonta paikkaa ei olekaan. Tunnen riemua hiihtäessäni metsissä pajun 

oksien lyödessä kasvoihini. Vierastan myös Thoreaun tapaan politiikan sikarin savua ja 

nautin päästessäni vaelluksilla yksinkertaisten asioiden äärelle, kuten fyysisen ponniste-

lun, suojan rakentamisen ja ruoanlaiton pariin.

Näen maisemassa heijastuksen ihmisestä. Kulttuurimaantieteilijä Yi-Fu Tuan ker-

too paikoista, joihin ihminen voi tuntea voimakasta vetoa. Ne voivat olla outoja, mutta 

 samalla tuttuja. Hän kertoo löytäneensä tällaisen paikan Kalifornian Kuolemanlaakson 

autiomaasta. Tuan tuli siihen tulokseen, että hän tunsi paikan omakseen sillä maisema 

vastasi hänen syvimpiä arvojaan ja vakaumustaan. Tuanille autiomaan hiekka oli peili, 

josta hän näki itseänsä.153 Hän sanoo, että ihmiset voivat tuntea tällaista outoa samaistu-

mista erilaisiin maisematyyppeihin: jotkut avomerta kohtaan tai vuoristoja, metsiä, saa-

ristoa tai maaseutua.

Kandidaatin opinnäytetyössäni Haikon Mäki: Tutkimusretkiä valokuvan paikkaan 

(2014) pohdin paikan, ja maiseman suhdetta valokuvaan ja ajattelin valokuvaajaa ikään 

kuin humanistisena maantieteilijänä tallentamassa paikkakokemuksiaan teoksiinsa. 

Humanistisen maantieteen, kulttuurimaantieteeseen kuuluvan haaran, näkökulmasta 

abstrakti tila muuttuu paikaksi, kun siihen liitetään ajatuksia, muistoja ja tunteita, toisin 

sanoen paikka koetaan. 

153 Tuan 2006, 19.
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K Ä V E L I J Ö I T Ä

Taiteilija Richard Long (s.1945) on kävellyt paljon. Longin teokset rakentuvat kävelemisen 

ympärille.154 Lopputuloksena syntyy veistoksia erämaahan, kuten kivistä kasattuja geo-

metrisia muotoja155 tai lukuisten askelien alle tamppautunut polku156 sekä tekstiteoksia.

Tekstiteos A five day walk kuuluu seuraavasti: FIRST DAY TEN MILES, SECOND 

DAY TWENTY MILES, THIRD DAY THIRTY MILES, FIFTH DAY FIFTY MILES 

TOTNES TO BRISTOL BY ROADS AND LANES ENGLAND 1980. 

Lakoniselta tuntuvat sanat ja luvut kätkevät sisäänsä valtavan nähdyn ja koetun ma-

teriaalin. Mitä kaikkea ehtiikään nähdä kävellessään viisikymmentä mailia päivässä, mil-

tä jalat tuntuvat, millaiset sääolosuhteet vallitsivat? Longin töissä on mielenkiintoisel-

la tavalla esillä paikassa oleminen, ja paikan kokeminen. Muutamalla viivalla ja jäljillä, 

kuten kivillä, tulee esille ihmisen läsnäolo paikassa ja vietetty aika. Mielestäni Longissa 

on runoilijan vikaa. Jos Thoreau kirjoittaa kävelykokemuksistaan mahtipontisesti ja tun-

teeseen vetoavasti, niin Long on runoilija, joka on kääntänyt ilmaisunsa maanpinnan 

 kielelle, eleettömämmäksi, mutta silti poeettiseksi.

Suomalainen Juha Matias Laakkonen (s.1982) on kiinnostava keskustelukumppani 

Longille. Laakkonen työskentelee luonnon materiaalien kanssa ja hänen teoksissaan yh-

distyvät usein performatiivinen elementti ja syrjäseutu. Teoksessa Walking from Yakutsk 

to Helsinki in 5,3 Million Steps (2009) Laakkonen käveli itse valmistamillaan poronnahka-

154 Richard Long. Artist. Art made by walking in the landscapes. Photographs and sculptures made 
along the way. Walks made into textworks, www.richardlong.org/index.html. (viitattu 17.4.2018).

155 Teokset Connemara sculpture, Ireland (1971) ja A line in the Himalayas (1975).

156 Teos A line made by walking, England (1967).

Richard Long, A line in the 
Himalayas, 1975

kengillä 176157 päivän ajan ympäri Itä-Siperian Jakutskia. Laakkonen oli laskenut, että 

176 päivää ja 5,3 miljoonaa askelta oli Helsingin ja Jakutskin välinen matka. Teoksena 

Laakkonen toi galleriaan kengät ja postikortin, jossa oli merkintä päivältä, jolloin hän 

saapui Jakutskiin, sekä postileima päivältä jolloin hän lähti Jakutskista: Postikortin 

Laakkonen oli lähettänyt itselleen kävelyperformanssin viimeisenä päivänä. Teoksesta 

kertovassa tekstissä hän kertoo kuinka 176 päivän aikana sääolosuhteet vaihtuivat -50:stä 

+40 celsiusasteeseen ja kuinka hän oli antanut itsellensä ohjeet kuinka korjata kenkiä, se-

kä kiellon, että kenkiä ei missään nimessä saanut korvata uudella parilla. Richard Longin 

lakonisiin kävely-tekstiteoksiin verrattuna Laakkosen teoksien yhteydessä ilmestyvät 

näyttelytekstit ovat yksityiskohtaista kerrontaa, jotka rakentavat taide- ja paikkakoke-

musta yhdessä näyttelyobjektien kanssa. 

Kuvataiteilija Jussi Kivi kuuluu myös kävelijöiden heimoon. Hänen  tuotantoonsa 

kuuluu valokuvia, piirroksia sekä installaatioita, jotka kuvaavat luontokokemusta. Kiven 

Deep Down Under -näyttelyn yhteydessä julkaistussa haastattelussa Kivi kertoo samon-

neensa metsiä 1970-luvulta alkaen ja innoittuneensa erämaista jo lapsena luetun seik-

kailukirjallisuuden myötä. Hän sanoo etsineensä alun alkaen koskemattomia luonnon-

metsiä, mutta koska käytännössä lähes kaikki Suomen metsät ovat talousmetsää, 

menettäneensä mielenkiintonsa etsintään.158 Hän sanoo ymmärtäneensä, ettei alku-

peräistä luontoa ole. ”Jos ilmastoakin jo muutetaan, miten voi olla mitään alkuperäistä 

luontoa missään.”159

Sittemmin Kivi on siirtynyt metsistä kohti urbaania viidakkoa. Uusimmissa teok-

sissaan hän on kuvannut jättömaita, teollisuusalueita ja maanalaisia tunneleita. Sama ro-

mantiikkaan kuuluva ylevyyden tavoittelu on silti säilynyt: ”Viemäri on epäpyhän ylevä. 

Näkymä ja tunne ovat samoja kuin vuoren huipulla seistessä.”160 Kivelle käveleminen on 

siis kuin pyhiinvaellus romantiikan raunioilla. 

Eräs kuuluisimmista kävelyteoksista on The Lovers: The Great Wall Walk (1988), jossa 

Marina Abramovic ja Ulay kävelivät Kiinan muurilla toisiaan kohti ja tapasivat 90 päivän 

ja 1900 kilometrin jälkeen. Abramavic aloitti matkansa Kiinan muurin itäisestä päästä, 

Keltaisen meren rannalta ja Ulay läntisestä päästä, Gobin autiomaasta. 

157 Luvun 176 Laakkonen oli saanut laskettuaan Raamatun jakeiden määrän yhteen ennen Genesik-
sessä esiintyvää suurta tulvaa, jonka jälkeen Nooa aloittaa matkansa. 

 Juha Pekka Matias Laakkonen. Portfolio http://www.corvi-mora.com/wp-content/uploads/2017/12/
compressed_Juha-P-M-Laakkonen-2016-Portfolio-high-qaulity.pdf (viitattu 16.3.2018).

158 Jussi Kivi: Taiteessa on oltava aina ihmeen ulottuvuus. HAM. https://www.hamhelsinki.fi/jussi-ki-
vi-taiteessa-on-oltava-aina-ihmeen-ulottuvuus/ (viitattu 25.2.2018).

159 Ibid.

160 Ibid.
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Kaipuu maaseutuun ja kotikylään konkretisoitui nähdessäni ensimmäistä kertaa 

Matti Saanion, Pentti Sammallahden, Pekka Turusen ja Esko Männikön kuvia Tikkurilan 

kirjastossa vuonna 2006. Se oli eräänlainen heräämisen hetki. Löysin elämäni todellisuu-

den toisten kuvista, etäämmältä. Kuvat innoittivat dokumentoimaan omaa kylääni.

Ateneumin käytävillä kiinnostuin myös pastoraaleista. Katsoessani kotoista met-

sää aloin nähdä sen ympärillä kullatut kehykset, lehtien läpi siivilöityvä valo oli Hjalmar 

Munsterhjelmin, kalliolla kasvava mänty Gallen-Kallelan. Talvisen metsän lumi muuttui 

Halosen lumeksi. John Constable, William Turner, Caspar David Friedrich. Heidän teos-

tensa kautta katseeni kehittyi. Richard Billinghamin kuvista löysin samankaltaista maail-

maa kuin omistani. Tiina Itkosen Grönlannin kuvat (Inughuit, 2004), Joakim Eskildsenin 

romanien elämää dokumentoinut valokuvakirja (The Roma Journeys, 2007) ja Alec Sothin 

Mississippi-joen varsilta tallennetut kuvat (Sleeping by the Mississippi, 2004) kannustivat 

jatkamaan syrjäseutujen parissa.

Sittemmin olen siirtynyt kylän kuvaamisesta yhä pienemmälle alueelle: peltoon. 

Olen alkanut ajatella peltoa eräänlaisena alitajunnan näyttämönä, psykologisena mai-

semana; peilinä, jota kuvaan, dokumentoin ja jossa kuvaan surrealistisia performanssi- 

kokeiluitani. Pelto on jo itsessään vahva symboli. Se sisältää elämän ja kuoleman, kylvön 

ja sadonkorjuun ja roudan puskemat kivet. Sitä voi myös pitää menneiden sukupolvien 

työn ja kokemusten arkistona, kerroksellisena historiallisena maisemana. 

Työ- ja seurustelukumppanit kävelevät kohti toisiaan, uudistuen joka askeleella ja 

hetkellä. Tämä oli ensimmäinen kerta kun he olivat erossa toisistaan kuukausien ajan. 

Aika ja matka erottavat heitä, kun he samalla kulkevat kohti toisiaan. Yhteensä 3800 

 kilometrin matka sisältää pyrkimyksen yhteyteen ja samanaikaisesti individuaalisuuteen, 

eroon toisesta. Muuri muuttuu rakkauden muistomerkiksi tai raunioksi ja samalla se ra-

kentuu uudelleen kävelevien rakastavaisten välille. Performanssin lopussa he kohtaavat 

toisensa, halaavat, vaihtavat muutaman sanan, toivottavat toisillensa hyvää loppuelämää 

ja jatkavat elämäänsä omillaan. Performanssi maalaa muurista ja sitä ympäröivästä maas-

ta muistojen, menneen ja tulevan ja uudelleen syntymisen maiseman. 

K Ä V E L I J Ä  S Y N T Y Y

Thoreau toteaa, että kävelijäksi synnytään, Ambulator nascitur, non fit161. Tunnustaudun 

itsekin kävelijäksi, mutta en ole syntynyt sellaiseksi. Minusta on tullut kävelijä vas-

ta muutettuani kaupunkiin. Olen syntynyt ja kasvanut maaseudulla, tehnyt maatöitä ja 

 istuttanut puita, mutta en ihan ymmärtänyt silloin, kuinka tärkeä räme on. Muutettuani 

kaupunkiin olin hukassa, tunsin usein olevani kuin rotta korkeiden talojen labyrintissa, 

josta ei pääse pois. Kaupungissa vertailen itseäni muihin ja tuntuu, että olisi valtavan ko-

va kiire saavuttaa, tehdä, ja suorittaa. Palsa kirjoittaa päiväkirjoissaan, kuinka hän kokee 

pohjoisessa ollessaan maailman avarammin kuin etelässä: ”Koen täällä ollessani maail-

man avarammin kuin jos olisin etelässä ja siellä ehkä jossain säännöllisessä työssä. Täällä 

on tietämys ja sen kanssa kaipaus.”162 

Van Gogh näki myös peräkylien pellot erityisen vihreinä. Kirjeessään veljelleen hän 

kirjoittaa: 

 

Niin, veikkoni, tule maalaamaan minun kanssani nummelle, perunapel-

lolle, tule viilettämään minun kanssani auran jäljessä, ja paimenkoiran 

jäljessä –tule istumaan minun kanssani nuotiolle, tuijota siihen – anna 

myrskyn, joka pyyhkii nummen yli puhaltaa lävitsesi. Riuhtaise itsesi 

kahleistasi. En tunne tulevaisuutta, en tiedä millaiseksi se kehkeytyy, 

jos kaikki sujuu hyvin meidän kahden kesken, mutta en voi olla sano-

matta. Älä etsi tulevaisuutta Pariisista, älä etsi sitä Amerikasta, yhtä 

kaikki mistä. Muutu itse pohjia myöten, yritä sitä nummella!163 

161 Thoreau 1997, 9 Lat. Kävelijäksi synnytään, ei tulla. 

162 Palsa 1990, 250.

163 Van Gogh 1996, 70.

Alec Soth, Charles, Vasa,  
Minnesota, 2002 
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P E R I F E R I A T E R A P I A A

Vuosien yrityksen jälkeen olen alkanut sopeutunut kaupunkiin paremmin, mutta minun 

on välillä pakko päästä metsään istumaan. Tarvitsen esoteerisen maantieteen periferia-

terapiaa. 

Esoteerisen maantieteen koulukunta sai alkunsa Helsingin yliopiston laudatur- 

seminaarissa vuonna 1992. Perustaja Marko Leppänen määrittelee esoteerisen maantie-

teen kulttuurimaantieteen alaan kuuluvaksi maantieteen muodoksi, joka saa vaikutteita 

polariteetin ajatuksesta, jossa kaikki energia on lähtöisin vastakohdistaan164. Esoteeriseen 

maantieteeseen kuuluu ajattelu, että keskus, kuten kaupunki tarvitsee periferia-alueen, 

eikä periferiaa voida ajatella kehnompana tai vähemmin kehittyneenä, vaan periferia on 

juuri syrjäisyydessään ja tehottomuudessaan aivan yhtä tärkeä alueellisen järjestelmän 

toimimiselle kuin tehokas, järjestäytynyt ja eteenpäin pyrkivä keskus.165

Leppänen sanoo, että periferiaterapia nojaa jungilaiseen näkemykseen, jonka mu-

kaan ihminen koostuu rationaalisesta päivätajunnasta ja irrationaalisesta piilotajun-

nasta, ja nämä molemmat ovat yhtä oleellisia kokonaisuuden, ihmisyksilön, kannalta. 

Periferiaterapiassa pyritään Leppäsen mukaan näiden vastakohtien yhtymiseen. Ihminen 

on osa ympäristöään ja ympäristö muovaa ajattelua ja kokonaisuutta, joten periferialla ja 

oleilulla periferiassa on tärkeä paikkansa ja se vaikuttaa vääjäämättä ihmisen ympäristö-

suhteeseen ja vuorovaikutukseen luonnon kanssa.166 Hän jatkaa: ”Jos 1800-luvun ihmi-

selle näytettäis tää meidän yö, niin se luultavasti huutais kauhuissaan, että mitä te olette 

tehneet. On kadonnut tähtitaivas yltämme.”167 Thoreau ainakin kiljuisi ja menisi kävelys-

sään sekaisin.

Sanokaa minua vaikka millaiseksi runopojaksi tahansa. Ihminen tarvitsee, perkele 

sentään, tähtitaivaan ja humahtavan, läpi kehon käyvän pienuuden tunteen.

164 Esimerkiksi sähkölaitteissa plus- ja miinusnavat, vuorokaudessa  
yö ja päivä, elämän synnyssä uros ja naaras.

165 Esoteerinen maantiede ja joutomaiden hedelmällisyys. Marko Leppänen,  
haastattelija Perttu Häkkinen. Yle.fi http://areena.yle.fi/1-3806882 (viitattu 13.4.2017)

166 Ibid. Leppänen ottaa esimerkiksi valosaasteen, joka lisääntyy n.3-6 prosenttia vuodessa. valosaaste-
alueet, joiden alueella 99% EU:n kansalaisista luokitellaan asuvan. Leppänen sanoo tämän olevan 
ihmiskokeilu, joka on vienyt yön pois valtavan laajalta väestönosalta; noin. 99 % EU:n kansalaisista 
asuu Leppäsen mukaan valosaastealueeksi luokiteltavalla alueella. 

167 Ibid.

H A R H A I L U A  T A I T E E N  P E R I F E R I A S S A

Leikitäänpä Thoreaun ja Leppäsen ajatuksilla hieman ja laajennetaan ajatusta keskuksesta 

ja periferiasta taiteen maailmaan. Luodaan koordinaatit uudelleen ja lähdetään haparoi-

valle retkelle ilmiöiden maisemaan. Mikä taiteessa olisi periferiaa, jungilaista, irrationaa-

lista ja primitiivistä? 

Veli Granön Onnela / A Trip to Paradise vuosilta 1985–1988 on kuvasarja itseoppineis-

ta taiteilijoista ja heidän teoksistaan. Granö on dokumentoinut kansantaiteilijoita, jot-

ka ovat täyttäneet pihamaansa veistoksilla ja erilaisilla tilateoksilla ihmisistä, eläimistä 

ja muistoista. Granölle paikat näyttäytyivät turvapaikkana, paratiisina, joka on jatkuvasti 

kesken. Hän sanoo inspiroituneensa tekijöistä ja kansantaitelijoiden ”naiivin ja välittö-

män kokemuksen tarkkanäköisyydestä”. Granön sarjasta kirjoittanut Jyrki Simovaara sa-

noo, että Onnela oli Granölle julistus siitä, mitä valokuvataiteen tulisi olla: kuvien kautta 

Granö tahtoi osoittaa, että valokuva itsessään, kansantaiteen tavoin, oli yhdistelmä alku-

peräistä ja voimakasta ilmaisua.168

Granö myös haastatteli taiteilijoita ja kysyi, miksi he taidettaan tekivät. 

Lähtökohdiksi ilmenivät henkilökohtaiset tragediat, yksinäisyys, murheet, kokemus-

ten kertaaminen ja uudelleen rakentaminen sekä yhteyden rakentaminen ympäröivään 

yhteisöön.169 Kalliomaalauksista lähtien ihmisellä on ollut tarve ilmaista ja tehdä kuvia. 

Taiteen periferiaa voisi ajatella tällaisen inhimillisen tekemisen läpäisevänä toimintana, 

pakkomielteisinä projekteina – sellaisena, joka syntyy kuin itsestään.170 Se on maaperää, 

josta taide saa voimansa. Jungilainen aarreaitta, shamanistista, pakko-oireista automaa-

tiokirjoitusta. Usein sitä on helpompi toteuttaa omassa puuhamaassa; maaseudulle ja syr-

jäkyliin mahtuu rakentamaan jos jonkinlaista maailmaa. ITE-taiteilija Elis Sinistön Villa 

Mehusta voi vetää viivoja Anselm Kieferiin, jonka pitkäaikainen työskentelypaikka sijait-

si ranskalaisessa, vanhassa silkkikutomossa. Kiefer muovasi paikkaa rakentamalla taide-

teoksille omia asuntojaan ja suorittamalla suurimittaisia kaivauksia. Samaan pakkomiel-

teiseen lankaan voi kietoa myös Michael Heizerin, joka rakentaa Nevadan autiomaassa 

puolentoista neliökilometrin kokoista monumentaalista kaupunkia (City, 1972 – )171. 

168 Onnela, https://veligrano.com/esineiden-valtakunta-1997/onnela/ (viitattu).

169 Ibid. 

170 Rainio, 2017. Keskustelu Tuomo Rainion kanssa Helsingissä 18.8.2017. 

171 M.H. Nimikirjaimet ovat enne, rakennan jo nyt kivistä pyramidia pellolle.  
(Stone studie, 2015- work-in-progress). 
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Ranskalainen maalari Jean Dubuffet loi 1940-luvulla termin art brut. Hän inspiroi-

tui mielisairaalapotilaiden, harrastajataiteilijoiden, lapsien ja naivistien töistä. Hänen mu-

kaansa tällaisen taiteen erityisyys kumpuaa siitä, että se tehdään yksinäisyydessä, vailla 

ammattimaisen taidemaailman murheita, kilpailua ja saavuttamisen tarvetta. Ilmaisu on 

kuumeista ja voimakasta ja lähtöisin ”puhtaista ja autenttisista luovuuden impulsseis-

ta”172. Olen samaa mieltä Dubuffet´n kanssa siitä, että raakuutta ei kannata vältellä. Se 

on korpi, josta löytyy tutkittavaa ja kiviä kannattaa kääntää. Englantilainen taidekriitikko 

Roger Cardinal käänsi termin 1972 englanniksi nimellä outsider art.

Entä keskus, kaupunki sitten? Mitkä ovat taiteen keskuksen koordinaatit? Tätä voi-

si ajatella nykytaiteen käytännöistä koostuvana maaperänä. Se koostuu instituutioista, 

tämä maaperä katetaan museoiden ja gallerioiden sekä taidekoulujen pylväillä ja holvi-

kaarilla ja täytetään kritiikillä, artikkeleilla, taidehistorialla ja kaikilla nykytaiteen tradi-

tioilla ja käytännöillä. MoMa, Tate, Kiasma, Ateneum. Systeemi, joka toimii omien laina-

laisuuksiensa avulla. Rationaalinen puoli. Täällä sitä keskustelua käydään.

Dubuffet oli sitä mieltä, että outsidereihin verrattuna tämä sisäpiirin maailma oli 

”tyhjänpäiväinen yhteiskunta” ja ”harhaanjohtava paraati”.173 Itse olen eri mieltä. Jotta 

kokonaisuus toimisi, molempia paikkoja tarvitaan. Perifeeriset, intuitiiviset, pakkomiel-

teiset projektit ovat korpea, ihmiskunnan kollektiivista alitajuntaa, jotka nousevat kes-

kuksen rationaalisten rakennemaiseman piirissä ajatuksiksi ja käsitteiksi, kulttuuriksi. 

Keskuksesta käsin näyttäytyy periferian korpi taas uudessa valossa. Tosin äärimmäises-

sä uhkakuvassa kulttuurinen taide muuttuu keskukseksi, jossa taiteilijat, taideteoreetikot, 

instituutiot, taidekilpailut, taidepuhe ja käytännöt kiillottavat kohoavia norsunluutorneja. 

Periferiaa tarvitaan, jotta primitiivinen lähde löytyisi marmoripaasienkin alta.

Näiden koordinaattien välillä taiteilija liikkuu, pidellen intuition taikavarpua käsis-

sään jäljittäen vesisuonta, josta tekeminen kumpuaa.

172 Dubuffet 1988, 36.

173 Ibid.

Mikko Haiko, still-kuva  
videoteoksesta Voyage, 2016 

Koko opinnäytetyöni tärkein löytö kiteytyy performanssissa, jossa kävelen upotta-

valla pellolla edestakaisin kuva-alan läpi. Välillä ryömin, kaadun ja konttaan, välillä käve-

len. Suunnittelemattomasti saappaani uppoavat mutaan ja revin niitä ylös. Performanssi 

on kuvaus taiteellisen työskentelyni kaavasta, jossa liike kahden pisteen, kahden vasta-

kohdan, välillä luo hedelmällistä kitkaa. Pisteiden välillä on kolmas piste: sattuma. 

Sattumaa ovat saappaiden irtoaminen, pysähtyminen, kartan ulkopuolinen maailma, 

matka kauas ja sen kanssa toimiminen. 

Ja jotta tämä ympyrä tai spiraali lopulta sulkeutuisi, liikutaan takaisin urheilun 

 maailmaan ja tarkastetaan, mitä Kansainvälisen Urheiluliiton (IAAF) sääntökirja sanoo 

kävelemisestä:

Kilpakävely on etenemistä askelia ottaen niin, että kävelijä säilyttää 

kosketuksen maahan siten ettei ihmissilmällä havaittavaa kosketuksen 

irtaantumista esiinny.174

Kosketus maahan, ettei irtaantumista esiinny. 

Kuinka vähän tiesinkään, kun lajia arvostelin.

Ambulo ergo sum.175 

174 Yleisurheilun kansainväliset säännöt. IAAF Competition Rules 2018-2019, 222,  
http://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/iaafn_saannot_2018-2019_0.pdf (viitattu 16.3.2018).

175 Pierre Gassendin vastine Descartesille.
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s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

8 0  c m  x  2 0 0  c m



Y l e i s n ä k y m i ä  a l a k e r r a n  n ä y t t e l y t i l a n  t o i s e s t a  h u o n e e s t a .



M a t t i  p o l t t a a  t u p a k k a a  j a  A n t t i  a m m u s k e l e e ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

8 0  c m  x  1 0 0  c m



S a t u ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  p o h j u s t e t t u  d i b o n d i l l e  

3 5  c m  x  3 5  c m



P u u t a r h a ,  2 0 1 4 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

1 0 0  c m  x  1 0 0  c m



P e k k a  j a  p y h ä p a i t a ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

3 5  c m  x  3 5  c m



L e h m i p o l k u ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

3 5  c m  x  3 5  c m



H e l i n ä  l u k e e  l e h t e ä ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

2 1  c m  x  2 7  c m



Y l e i s n ä k y m i ä  y l ä k e r r a n  n ä y t t e l y t i l a s t a .



K i v i k k o ,  2 0 1 4 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

3 5  c m  x  3 5  c m



P e l t o  m a r r a s k u u s s a ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

1 0 0  c m  x  1 0 0  c m

P e l t o  k e v ä ä l l ä ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

1 0 0  c m  x  1 0 0  c m



S i s k o j e n  h u o n e ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

3 5  c m  x  3 5  c m

K e i t t i ö ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

3 5  c m  x  3 5  c m

O l o h u o n e ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

3 5  c m  x  3 5  c m



K u k k a ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  p o h j u s t e t t u  d i b o n d i l l e  

3 5  c m  x  3 5  c m



K e s ä y ö ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  p o h j u s t e t t u  d i b o n d i l l e  

3 5  c m  x  3 5  c m



U u s i v u o s i ,  2 0 1 3 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c  

3 5  c m  x  3 5  c m

A u k u s t i  j a  K e n n e t h ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  p o h j u s t e t t u  d i b o n d i l l e  

3 5  c m  x  3 5  c m



K e v ä t ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S y d ä n m a a

p i g m e n t t i v e d o s ,  p o h j u s t e t t u  d i b o n d i l l e  

2 1  c m  x  2 7  c m



T o i v o n  j a  e p ä t o i v o n  t o t e e m i ,  2 0 1 7 

4 - k a n a v a v a i n e n  v i d e o i n s t a l l a a t i o 

t o i s t o s s a  k u u s i  e r i  v i d e o t e o s t a 

K u v a s e k v e n s s i  v i d e o t e o k s e s t a  

Y r i t y s  k a a t u a  k e s k e l l e  p e l t o a  # 1 ,  2 0 1 3 

k e s t o :  3  m i n  3 1  s e k

h d ,  1 6 : 9   



K u v a s e k v e n s s i  v i d e o t e o k s e s t a  

V a l m e t .  T o i v o n  j a  e p ä t o i v o n  m a n u a a l i ,  2 0 1 7 

k e s t o :  1 8  m i n  2 0  s e k

h d ,  1 6 : 9   

K u v a s e k v e n s s i  v i d e o t e o k s e s t a  

K e s k u s t e l u j a  V i n c e n t  v a n  G o g h i n  k a n s s a ,  2 0 1 7 

k e s t o :  2  m i n  3 3  s e k

h d ,  1 6 : 9   



K u v a s e k v e n s s i  v i d e o t e o k s e s t a  

J o h a n n e s  p i l k k i i ,  2 0 1 7 

k e s t o :  3  m i n  4 4  s e k

h d ,  1 6 : 9   

K u v a s e k v e n s s i  v i d e o t e o k s e s t a  

V a l m e t ,  2 0 1 6 

k e s t o :  4  m i n  4 9  s e k

h d ,  1 6 : 9   



K u v a s e k v e n s s i  v i d e o t e o k s e s t a  

V o y a g e ,  2 0 1 6 

k e s t o :  5  m i n  3 1  s e k

h d ,  1 6 : 9   



I n s t a l l a a t i o k u v a  v i d e o t e o k s e s t a  

N i i t t y  /  T h e  M e a d o w ,  2 0 1 7 

k e s t o :  2  m i n  5 7  s e k

ä ä n i s u u n n i t t e l u :  J a r k k o  K e l a  

h d ,  1 6 : 9

K u v a s e k v e n s s i  v i d e o t e o k s e s t a  

N i i t t y  /  T h e  M e a d o w ,  2 0 1 7 



Näyttely-
dokumentaatio

SOLAR
V A L O K U V A K E S K U S  N Y K Y A I K A ,  T A M P E R E

6 . 1 . – 2 9 . 1 . 2 0 1 8

L a n d s c a p e  n o . 7 ,  2 0 1 7 



Y l e i s n ä k y m i ä  n ä y t t e l y t i l a s t a



Y k s i t y i s k o h t a  r i p u s t u k s e s t a .  L a n d s c a p e  n o . 3



L a n d s c a p e  n o .  1 1 ,  2 0 1 7

s a r j a s t a  S o l a r

p i g m e n t t i v e d o s ,  

p o h j u s t e t t u  a l u m i i n i l l e ,  l a s i ,  k e h y s  

1 2 8  c m  x  1 5 7  c m

L a n d s c a p e  n o .  2 7 ,  2 0 1 7

s a r j a s t a  S o l a r

p i g m e n t t i v e d o s ,  

d i a s e c

2 8  c m  x  1 5 7  c m

L a n d s c a p e  n o .  5 ,  2 0 1 7

s a r j a s t a  S o l a r

p i g m e n t t i v e d o s ,  

p o h j u s t e t t u  a l u m i i n i l l e ,  

l a s i ,  k e h y s  

1 2 8  c m  x  1 5 7  c m



L a n d s c a p e  n o . 3 ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S o l a r

p i g m e n t t i v e d o s ,  

d i a s e c  

1 6 , 7  c m  x  2 1  c m

 H a r m a a  k i v i ,  2 0 1 8 L a n d s c a p e  n o . 2 0 , 2 0 1 8

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c

1 6 , 7  c m  x  2 1  c m 

L a n d s c a p e  n o . 1 8 , 2 0 1 8

p i g m e n t t i v e d o s ,  d i a s e c

1 6 , 7  c m  x  2 1  c m 



L a n d s c a p e  n o . 7 ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S o l a r

p i g m e n t t i v e d o s ,  

p o h j u s t e t t u  a l u m i i n i l l e ,  l a s i ,  k e h y s   

6 9  c m  x  8 3  c m

L a n d s c a p e  n o . 1 5 ,  2 0 1 7 

s a r j a s t a  S o l a r

p i g m e n t t i v e d o s ,  

p o h j u s t e t t u  a l u m i i n i l l e ,  l a s i ,  k e h y s   

6 9  c m  x  8 3  c m



I n s t a l l a t i o n  n o .  4  /  T h e  e m a n a t i o n  s t u d y ,  2 0 1 8 

1 - k a n a v a i n e n  v i d e o i n s t a l l a a t i o  

k i v i ,  p r o j e k t o r i ,  a k r y y l i l e v y ,  p u u ,  m a a l i  

P r o j i s o i t u  k u v a  L a n d s c a p e  n o .  1 3 ,  2 0 1 7



Kalervo ja Vincent. Kuinka toivoisinkaan, että pääsisitte Lemille. Voisimme 

nostella yhdessä painoja, sillä veikkaisin, että se tekisi teille hyvää. Minulle 

se on ainakin tehnyt. Sen avulla jotenkin jaksaa maailmaa paremmin. 

Justiinsa ostettiin Lappeenrannasta 135 kilogrammaa lisää rautaa. Nyt 

sitä on yhteensä 210 kilogrammaa, sillä jo pääsee suhteellisen pitkälle. Ja 

Kalervo, saa täällä runkatakin. Se on nykyään ihan hyväksyttävää toimin-

taa yhteiskunnassamme.

Vincent. Kun luen kirjeitäsi veljellesi Theolle, en voi olla ajattelematta omaa 

veljeäni Mattia. Olemme melko lailla samassa tilanteessa. Olen useaan ot-

teeseen joutunut pyytämään veljeltäni rahallista apua, ja se on aina nöyrää. 

Tänne Lemille kannattaa tulla kesällä, sillä silloin täällä voi poimia marjoja. 

Niistä saa rahaa, ja sitten ehtii kuitenkin keskittyä maalaushommiin. Tulen 

ruokkimiseen. Ja saunan lämmitykseen.

Olen monesti miettinyt, että Vincent, sinä kirjoitat kuin kuumeessa. Ja olet 

suuri idealisti, se vetoaa minuun jollain pelottavalla tavalla. Toivoisin, että 

elämässäsi olisi ollut enemmän niitä kirkkaita hetkiä ja että olisit nähnyt 

miten jälkipolvet sinua arvostavat. 

Ja Kalervo, valitettavasti mie en hirveästi juo viinaa. Olen liian herkkä 

kaikenlaiselle heilahtelulle ja krapulasta selviämiseen voi mennä viikko. 

Joskus kuitenkin juon, ja silloin otan venäläistyylisesti, syön, juon ja juh-

lin elämää. Kirjoitat, että olet kuin van Gogh ja Strindberg. Mie olen tutki-

nut niitä Strindbergin merimaalauksia. Ne ovat voimakkaita, mielipuolisen 

vahvoja.

Kirje Vincent van Goghille, 

Kalervo Palsalle ja  

Henry David Thoreaulle



 

Hemmetti. Kun luen päiväkirjojasi, melkein masennun. Kaikki se tuska on 

jotenkin niin käsin kosketeltavaa. Sie olet hyvä kirjoittaja. Puhuit siitä met-

sästä. Siulle olisi tehnyt punnerrukset hyvää. Olen varma siitä. Silloin kun 

mieli haluaa tappaa itsensä, tappaa kehon, niin kehon pitää antaa taistella. 

Hikoilla tuska pois, silloin on vahvimmallaan elossa. Ja asiat näyttäytyvät 

uudessa valossa. Valossa. Siellä Lapissa taisi välillä olla aika synkkää. 

 

Ja se Kittilän yöelämää on hienoimpia näkemiäni tauluja. Siulla on 

Getsemane. Miulla Siilo. Tai no, oli. Velipoika vuokrasi sen naapurikylän 

Lamposelle. Nyt miulla on tuo aitta. Tai aitan seinä. Se oikeastaan riittää.  

Ja taivas joka roikkuu matalalla.

 

Ja Vincent. Siekin olit ajatellut taiteilijoiden kommuunia maalle, etkö niin? 

Miulla on samanlaisia visioita. Mietin aluksi jotain residenssitoimintaa, 

mutta ei sen varaan voi mitään perustaa. Ei taiteilijoilla ole maksaa vuok-

raa. Ainakaan, jos ne ovat yhtään meikäläisen tapaisia. Mie pääsen jo tois-

tamiseen leikkaamaan luottokorttini kahtia, veikkaan, että teistä molem-

mat olisivat olleet saman toimen ääressä. Ei, ei taiteilijoilla ole rahaa. Siispä 

perustan köyhien taiteilijoiden residenssin. Perustan tänne marjatilan. Olen 

nyt kerännyt mustikkaa, mustaherukoita, punaherukoita, karviaisia ja koh-

ta kerään puolukkaa. Vien ne Lappeenrantaan tai myyn jollekin joka tulee 

hakemaan. Ei niistä paljoa saa, mutta joka päivä vähän. Hemmetti, marjo-

jen keruu. Se olisi tehnyt teillekin hyvää. Raha kasvaa pensaassa ja mättäil-

lä. Siellä marjatilalla taiteilijat saisivat poimia marjoja ja saisivat rahaa. Ja 

sitten siellä voisi maalata. Ja miksi marjankeruu? Koska se on meditatiivista 

touhua. Se toimisi eräänlaisena kesäkolhoosina. Siellä kerättäisiin marjoja  

myyntiin. Mansikkaa heinäkuussa, elokuussa herukoita, mustikkaa, 

 syksyllä puolukkaa. Tyrniä. Yksi pelto olisi kirsikoita täynnä ja vaaleanpu-

naista kukkamerta tultaisiin Helsingistä saakka katsomaan. Istutan ete-

län puoleisen pellon täyteen omenapuita. Ja niistä tehdään siideriä ja sitten 

pannaan olutta. Ja navettaan tehtäisiin ateljee, sellainen Särestön veroinen. 

Ja ansoilla pyydettäisiin jäniksiä ja tehtäisiin paistia. Olisi myös perunoita, 

porkkanaa, herneitä, kaikkea helvetisti, mutta ei liikaa, sillä tavalla sopivas-

ti. 4 tuntia työtä käsillä. Loppuaika miten lystää.   

 

Ja siellä olisi kasvimaita, ja palstoja, joissa jokainen voisi viljellä  ruokiansa. 

Ja auringonkukkia kasvaisi pihamaalla, ne kasvaisivat korkeiksi kuin nuo-

ret koivut ja painaisivat päänsä syksyllä viisaina kohti maata. Siellä olisi 

perunaa, kurkkua, kurpitsaa, tomaattia. Ja yrttejä. Ja pieniä pöytiä kasvi-

mailla. Ja pieni mökki, joka oltaisiin talkoovoimin rakennettu. Ja aurinko 

porottaisi ja sirkat sirittäisivät niin, että korvia särkee. Joka puolella olisi 

väriä. Ja asiat olisivat mitoitettuja siihen, mitä tarvitsee. Ei tarvittaisi val-

tavia koneita. Siitä ei olisi työleiriksi. Kaikki tukisi sitä maalaamista ja ku-

vaamista.

 

Siellä olisi iso puuliiteri. Ja liiterissä tanssilava. Ja siellä voisi katsella eloku-

via. Tai puutarhassa voisi katsella elokuvia, sitten kun ilta viilenee.

 

Talvella tehtäisiin jotain muuta, sillä maailma on suuri. Mutta kesät oli-

sivat paratiiseja ja sinne taiteilijat palaisivat, ja toisivat tulevaisuudessa 

 perheensä mukanaan. Siellä olisi rakennuksia, keskellä kirsikkametsää oli-

si puinen hirsitalo, jonne saa majoittua vähän päärakennuksesta sivuun. Ja 

lammen rannassa olisi savusauna ja polun varsilla vadelmia. Luumupuiden 

keskellä, pienen mäen harjalla, olisi kirjoittajan talo. Pieni mökki, jos-

sa on valoa. Lautalattia ja kynttilöitä. Ja pieni sohva. Sinne tulisivat ihmi-

set Kairosta, Berliinistä ja New Yorkista, poimimaan marjoja ja tekemään 

työtänsä. Ja lähtisivät takaisin omaan maahansa, mutta palaisivat, kuten 

muuttolinnut palaavat.

 

Kalervo, mie kävin Kittilässä. Siun kotitorpassa ja Getsemanessa. 

”Kristianinkatu 7 C” luki seinällä. Opas kertoi, että se oli siun opiskelu-

aikainen osoitteesi Helsingissä. Miekin olen asunut samassa rapussa. 

Miulla oli yksiö siinä ensimmäisessä kerroksessa. Se oli pieni koppi, kuus-

toista neliötä. Vessa oli tehty ruokakomeroon. Helvetin pimeä huoneisto. 

Ikkunasta näkyi sisäpihalle. Kaveri, Bamberg, joka asusteli siellä viikon, 

kutsui sitä phnompenhiläiseksi oopiumluolaksi. Onkohan se sama huo-

neisto? Miulta varastettiin siellä pyörä, jolla olin käynyt Norjassa. Se siun 

Getsemane oli pieni ja kylmä, vaikka oli kesä. Siellä oli kaikki värit, ja mus-

tepullot järjestyksessä. Tupa oli entisöity ja pinkopahvit revitty pois, jä-

tetty hirret näkyville. Se oli komea. Hitto, kuinka se yllättikin, se osoite.  

Oikeastaan vähän säikäyttikin. Meillä on aika paljon yhteistä. Välillä se pe-

lottaa. Mie olen idealisti kuten siekin, eikä se aina tarkoita, että elämä olisi 

kovin materialistisesti rikasta. Mie en halua kuolla 40-vuotiaana. Mie aion 

elää satakaksikymmentävuotiaaksi ja silloinkin vielä nostella rautaa.

 

Äsken maalasin, se rauhoittaa. Sitä ennen poimin marjoja, ja huusin Matille. 

Vittu, mie olin äkäinen. Siulla oli sen Lassi-veljesi kanssa välillä riitaa. 

Miulla on velipojan kanssa välillä myös. Mutta hyvin tullaan silti toimeen. 



 

Rakkaus. Sie Kalervo kirjoitit sänkysi kylkeen, että soturi valitsee triumfin 

ennen naista. Ja Vincent, siullakin taisi olla vähän hankaluuksia naisten 

suhteen. Työ voitte olla kuuluisia, mutta mie olen melko varmasti pannut 

enemmän. Ja ollut helvetin mustasukkainen. Hitto, työ olette eläneet kuten 

munkit kammioissanne. Minäkin kokeilin sitä, selibaattia, mutta olin tulla 

hulluksi. Rakkaus. Ja intohimo. Elämänhimo ja jano. Sehän siellä on tuskan 

takana ja se on sen arvoista, sanoi kuka tahansa valaistunut munkki mitä 

tahansa. Siellä pohjoisessa käydessäkin, miun käsivarsilla kulkivat kyy-

käärmeet, rakkaudesta johtuva sekava mustasukkainen kärsimys.

 

Miussa on samanlaista uhoa, ja pelkoa. Rakkaus. Sie Kalle puhut rakkau-

desta koko ajan, mutta et oikein uskalla tehdä mitään. Idealisteja, soturei-

ta. Marttyyreita. Minäkin olen miettinyt, että pyhitän elämäni taiteelle. Ei 

rakkautta. Kyllä mie, saatana, pärjään. Mutta ei siitä tule mitään. Tarvitsen 

toista. Ja kyllä tekin. Helvetti, kyllä se munkkikin tarvitsee, jos se on kerran 

ollut rakastunut. Tulkoon sitten puhumaan valaistumisesta. 

 

Henry David Thoreau. Sanon sinullekin muutaman sanan. Arvostan sinua 

suuresti, siussa on sopivasti fanaatikkoa ja erakkoa. Ajattelemme  monista 

asioista samoin. Ainakin yhdessä asiassa olet kuitenkin kovin väärässä. 

Kirjoitat, että saadakseen liikuntaa tulisi kävellen lähteä etsimään elämän 

lähdettä ja että käsipainojen nosteleminen olisi tässä suhteessa vähempi-

arvoinen liikuntamuoto. Minäpä veikkaan, että et ole käsipainoja hirveäm-

min nostellutkaan. Kuulostaa sellaiselta puheelta. Katsos, kyllä painojen 

nostosta voi löytää filosofiaa ja elämän lähdettä. Yli sadan kilon nostot 

ovat yhtä elämän ja kuoleman performanssia. Tosin mielelläni minä myös 

 kävelen.

 

Ja nyt kun tarkemmin mietin, niin ehkäpä se painonnosto ei olekaan 

 ratkaisu ja vastaus kaikkeen. Lihaspanssari ei estä tuskaa, eivätkä rutiinit 

ja toistot. Vahvaksi tulee kai vain myöntämällä olevansa heikko. Nostan 

ensin 160 kiloa ja sitten menen kiven päälle itkemään. Murran panssarin 

murtumalla. Minä olen pieni, vaikka haluan olla suuri. Suuri niin kuin te 

ja Aristoteles ja Markus Aurelius. Mutta olen huomiota halajava lapsi. Ja 

silloin pienissä lihassäikeissä, latissimus dorsissa, rhomboidissa, kymme-

nissä kilogrammoissa luita peittävää lihaa käy värähdys ja pala nousee 

kurkkuun, rinta tuntuu halkeavan enkä jaksa enää paeta. Olen mikä olen. 

En enempää, enkä vähempää. Siirrän kiven maasta ja katson sitä ja mie-

tin, kuinka vähän ihminen kiveä arvostaakaan, vaikka kivi voi seistä luja-

na  siinä samassa paikassa vielä tuhansien vuosien päästäkin, kun minua 

ei enää ole, eikä kukaan ole koskaan kuullutkaan. Laitan sen paikalleen ja 

pyydän anteeksi, että häiritsin siirtotoimillani harmaata rauhaa. Tunnen 

syksyisen tuulen vireen ja kostean sammaleen jalkojen alla.

Vincent, Kalervo ja Henry. Kiitän teitä. Ja kiroan teitä. Tiedätte kyllä  miksi. 

Ymmärrättehän, teidän kanssanne kulkeminen ei aina ollut helppoa. Ei 

 tietysti minunkaan. Pärjäilkää. Mie jatkan tässä hommia, sillä ei tuo kivi 

tuosta itsekseen siirry.

 

 

Lemillä / Helsingissä 10.4.2018

Mikko Haiko





MIKKO HAIKO
180
harjoitus-
päiväkirja



180 
harjoituspäiväkirja
04.07.2015 —  
31.12.2015  



2 3

Ensimmäinen 
päivä

Heinäkuun neljäntenä päivänä sotkin polkupyörällä ratkaisukeskeisen valmentajani1 ta-

paamiseen. Joimme jaffaa ja täytimme kuudesta A4-paperista koottua valkoista paperia. 

Keskelle valmentajani kirjoitti 180 ja paperin ylälaitaan päivämäärän 4.7.2015 ja kello-

najan klo 16. Se oli aloituspiste. Sen jälkeen paperin keskiosaan ilmestyi projektini nimi 

”180” ja päättymispäivämäärä ”31.12.2015”. Aloitimme ajatusleikillä, vastasin kysymyk-

siin: missä olisin 180 päivän päässä, millaisessa mielentilassa, miten olisin muuttunut ja 

mitä olisin oppinut. Valmentaja poimi puheestani sanat flow, uudelleensyntynyt, hyvä olo. 

Olisin oppinut rauhallisuutta ja loppuunsaattamista. Olisin jämptimpi, pitkäjänteisempi ja 

luottaisin prosessiin. Itseluottamukseni olisi kasvanut.

Sen jälkeen täytimme alkuosiota. Mitä tuntemuksia minulla olisi aloituksen suhteen? 

Miltä tässä hetkessä tuntui? Miten konkreettisesti toteuttaisin ohjelmaa? Paperi alkoi 

täyttyä sanoista: pitkä tyhjä tila, treeni kerrallaan, keskittyy tekemiseen, nauttii tekemisestä, ei 

mieti lopputulosta, SAAN TEHDÄ TÄTÄ, ainutkertainen mahdollisuus. Harjoitusohjelma 2 –3 

viikolle. 5.7. – harjoittelu alkaa. 19.7. ensimmäinen jakso tehty. Arviointi ”mitä kroppa sanoo”. 

Varma? Epävarma, pelko.

Valmentajani kyseli, miten aion toteuttaa asioita, mitä maalaisin, missä maalaisin, 

miten urheilu tulisi mukaan kuvioihin. Kerroin hapuillen peloistani työskentelyä koh-

taan ja sekä niistä hetkistä jolloin tekeminen tuntui mahtavalta. Ympäri tyhjää paperia 

alkoi rakentua sanoja innostus, heittäytyminen, poikamainen ote, ironia, sukellus. Minä ker-

roin ja valmentajani poimi alaotsikoita, ympyröityjä sanoja kuten dialogi, taidekehon

rakennus, kehomieli 360 astetta, aivojen ja lihaksen yhteys, syvät vedet kohdataan urheal

la mielellä, käytäntö, harjoituspäiväkirja. Otsikoiden ympärille muodostui uusia sanoja,  

1 Käytän anonymiteettiä. Valmentajalla on vaitiolovelvollisuus.  
Tutkimuksen takia avaan itse prosessia.

kuten käytäntö-sanan alle harjoitusohjelma, minkälainen se on?, loikkatreenit, pomppimi

nen hengästyminen > fyysisellä tavalla maalaaminen, isot kankaat…

Näin kuinka valkoinen paperi alkoi täyttyä ajatuksista. Tyhjä tila, tyhjä projekti, jol-

laiseksi olin tapaamisen alussa koko projektini tuntenut, alkoikin muuttua kirjain kirjai-

melta konkreettisemmaksi. Rakensin projektini runkoa. Huomasin, että aloin innostua. 

Lähdin tapaamisesta innokkaana, joskin jännittyneenä. Olin kirjannut paperiin täsmäl-

lisesti missä ja miten aloittaisin seuraavana päivänä projektini. Se alkaisi maalaamisella. 

”Klo 9. Parkonsuo”.

Mikko ja 180 päivän taiteen supertreeni. Paperi, johon keräsimme ratkai-
sukeskeisen valmentajani kanssa ajatuksia projektin alusta loppuun.   
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5 . 7 . 2 0 1 5

Heräsin aamulla 8:30. Menin Parkonsuolle maalauskamojen kanssa. Olin siellä 9:40 – 11:40 

välisen ajan. Maalaaminen tuntui aluksi tuskaiselta. Yritin maalata pilviä. Minulla oli van

ha taulupohja mukanani. Päätin maalata sen päälle. Huomasin, että kävin lähes koko ajan 

keskustelua sisäisen kriitikkoni kanssa. Se on aika ärhäkkä. Huomasin turhautuvani ko

vin helposti ja sätin itseäni. ”Ei tää onnistu, sie et vaan osaa maalata. Tää on ihan hirveetä.” 

Roskapostia helvetistä. Ajattelin ottaa käyttööni huomenna sen viivaharjoituksen2 ja maalata 

lisää. Tajusin maalaamisen lopussa, että ”mahtavaa”, tästä on hyvä jatkaa. Haluan muuttaa 

asennettani tekemiseen. Siksi haluan jatkaa.

Soitin päivän kuluessa pianoa ja hieman rumpuja. Äsken opettelin soittamaan haitaria 

n.1,5 tuntia. Meinasin luovuttaa. Tajusin, ettei kannata väsyttää itseään. Voin jatkaa huomen

na. Se on hieno tunne, sillä voin luottaa itseeni, että jatkan huomenna.

6 . 7 . 2 0 1 5

Heräsin 10:00. Soitin erinäisiä instrumentteja: piano, haitari, rummut, haitari. Huomasin, että 

minun kannattaa aloittaa päivä musiikilla. Saan siitä itseluottamusta, sillä opin uutta. Uskon 

sen seikan vaikuttavan muuhun tekemiseen/elämään myös. Kello on nyt 13:05. Saan ideoita 

erinäisiin videoduuneihin, kun kävelen pihalla ja soitan harmonikkaa. 

Lehmät juoksivat pois. Olen onnellinen, kun teen. Aivoni tanssivat. Pelkkä kameran läs

näolo saa minut ajattelemaan itseäni ulkopuolelta.

2 Luin Zen ja golf –kirjasta ”Pikkukiviä kulhoon”-harjoituksesta, jossa tullaan tietoiseksi omista  
negatiivisista ajatuksista laittamalla ”pieni kivi” ajatuksen kohdalle, jonka haluaa muuttaa.  
Ajattelua ei voi pakottaa muuttumaan, mutta tällä tavalla pääsee tietoiseksi omasta sisäisestä 
puheestaan. Ja voi antaa sen olla. 

Harjoitus-
päiväkirja

5.7.2015. Parkonsuo, Lemi. Ensimmäinen maalaus. 
Harjoituspäiväkirjojen sivuilla esitetyt kuvat ovat 

omiani, ellen toisin mainitse.
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7 . 7 . 2 0 1 5

Kuvasin maalauksen, sillä jokin siinä kiinnosti. Huomasin muuten, että kriitikkoni oli hiljem

paa, pelkään kuitenkin edelleen tehdä ratkaisuja maalatessa. Korjaan asian ensi viikolla kun

non kamppailu –treenillä. Joka tapauksessa kuvasin maalauksen ja latasin sen koneelle. Näin 

jo kamerassa, että maalaus näyttää puhuttelevammalta pienemmässä koossa. Syntyi idea: 

Olen maalannut negatiiveja. Voin valaista maalaukseni ja jotenkin niiden ”idea” on tihentynyt 

pienemmässä koossa. Aluksi tämä tuntui pyhäinhäväistykseltä. En antanut maalauksen olla 

maalaus, enkä antanut valokuvan olla valokuva (tai ehkä annoinkin). Tämä tuntui jotenkin 

olevan kahden maailman välissä ja puhutteli paljon enemmän kuin maalaukseni. Kohti hä

peää. Minua kiehtoo ajatus, että teen valtavan kokoisia ”negatiiveja”, jotka vedostan mahdot

toman pieneen kokoon. Harjoitusohjelma toimii! 

9 . 7 . 2 0 1 5

Ostin Hakaniemestä viimeisillä rahoillani 20 metriä pohjustettua kangasta ja olin käsittämät

tömän onnellinen.

1 1 . 7 . 2 0 1 5

En oikeastaan maalannut tänään, vaan rakensin kehyksiä. Haluan tehdä jokaisesta taulusta 

hieman eri kokoisen, ne ovat yksilöitä. Kenties niiden pitää olla isoja, tasavertaisia...

Huomaan, että nuo kaksi päivää poissa tekivät minusta hieman flegmaattisen. Minun on 

pidettävä huolta rutiineista. Muista Mikko: Olet heti täynnä tarmoa ja maailma näyttää va

loisammalta, kun tartut toimeen.

1 2 . 7 . 2 0 1 5

Sattuma on paras ystäväni videotöissä.

Aloitin maalaamisen. Olin hieman pelokas valkoisen kankaan edessä. Aloin tehdä budd

halaista harjoitusta saadakseni sisäisen piiskurini hiljaisemmaksi. Huomenna maalaan lisää. 

Minua auttavat Jean Michel Basquiat ja Heikki Marila. Melko hyvä päivä. Olen onnellinen, 

että sain lepopäivien jälkeen koneen käyntiin. Ensimmäinen kompastuskivi ohitettu. Muista 

huolehtia prosessista, tulokset syntyvät itsestään.

Pikkukiviä kulhoon 

Pelottaa /////

Ei tästä tule mitään ///

Miksi minä yritän /

Mie olen paska maalari //

Mitenköhän jatkan tästä /

En saa pilata tätä //

Abstraktia paskaa /

+mie pystyn //

+tää on hauskaa /

+anna mennä

1 3 . 7 . 2 0 1 5

Valmentajani neuvoi minua myös maalaamisen pelon kohtaamisessa. ”Tee kaikki virheet yh

teen maalaukseen.” Mie kyllä voisin tehdä kaikkiin. Se vapautti helvetisti. Sehän on juuri sitä 

sisäistä sensoria päin menemistä. Iso pensseli on myös hyvä. Huomaan, että olen rauhallisem

pi maalatessa. Jossain vaiheessa minun pitää varmaan kiristää tahtia, mutta olen onnellinen. 

Huomaan, että voin jatkaa huomenna. Ja kehitystä tapahtuu. Maalaaminen on pitkäjäntei

sempää. Voin nukkua yön yli, eikä tunnu siltä, että menetän hetken.

Valokuvaaminen on myös ollut rumpujen soiton ohella hieman paitsiossa. En kuitenkaan 

panikoi siitä. Tiedän rakastuvani siihen taas. 

1 4 . 7 . 2 0 1 5

Katselin treeniohjelmia. Löysin ”edistyneen ohjelman”. Se on nelijakoinen. Kolmena päivänä 

eri hommat ja yhtenä kaikki. 2 + lepo +2 + lepo + lepo. Tuota voisi soveltaa tekemiseen... Sain 

ostettua niittejä.
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1 6 . 7 . 2 0 1 5

Koetin lietsoa intohimoa esiin. Valokuva on aina niin etäinen ja nykytaide niin saatanan kyl

mää. Missä on voima? Vimma? Tuli, jota ei saa sammuttaa niin kuin van Gogh sanoi. Ovatko 

maalaukseni hyviä? Vincent sanoi, että alkupuolen teoksissa on se, jos ylipäätänsä se jokin 

löytyy, maalaukset ovat viljaa, joskin kypsymätöntä, mutta silti ne ovat viljaa. Minä vilpittö

mästi uskon, että maalaukseni ovat viljaa. Ei niitä vielä paljon ole, mutta lisää tulee. Minulla 

on vielä 20 metriä kangasta. Pitäisiköhän ostaa vielä 80 metriä lisää? 100 metriä kangasta? 

Voisiko se olla näyttelyn nimi?

1 7 . 7 . 2 0 1 5

Helvetti, mie olen idiootti. Nyyhkin, no en, en ihan ja mietin menneitä heti, kun olen yksin. 

Sitten kun vihdoin alan esimerkiksi maalaamaan homma muuttuu ja piristyn kummasti. Note 

to myself: tee asioita ja tee samantien. Ensimmäinen iso maalaus on lähestulkoon valmis. Sen 

nimeksi tulee ”Pikkupiruja ja auringonkukkia”, tai ”Lemin yöelämää”, ”Kivikon yöelämää” tai 

”Kolme päivää auringossa”.

Huom! Kuuntele punkkia nyyhkyttämisen sijaan, kun olet masentunut ja tarvitset energiaa. 

Parannusehdotuksia seuraavalle jaksolle. Edellisenä päivänä tee suunnitelma, jota noudatat, 

ekat ”treenit”. Loppu sujuu itsestään. Luonnoslehtiö mukaan, piirtäminen mukaan. Kameraa 

enemmän...

1 8 . 7 . 2 0 1 5

Aloitin päivän Rue des Cascadesin opettelulla. Pianonsoitto on hyvä keskittymisharjoitus... 

Tänään vedin maalauksen aivan tukkoon. Tai en tiedä, turha panikoida. Lopputuloshan muut

tuu. Maalaus on varsinainen dialogi. Joudun reagoimaan siihen, mitä teen. Siveltimen veto 

johtaa toiseen... Minulla ei ole aavistustakaan siitä mitä olen tekemässä, kun aloitan. Se on 

myös vahvuus. Aarrejahti. Maalaus kertoo, mitä se haluaa. Pitää vain kuunnella. Huomaa! 

Voit jatkaa huomenna. Voit luottaa siihen, että maalaus menee eteenpäin. Luota prosessiin. 

(Tässäkin vaiheessa sisäinen sensorini pauhaa: Hah, vitun hippi. Jossakin vaiheessa pitää pu

ristaa. Niin, mutta tämä on uutta. En ole ennen tehnyt asioita vähän kerrallaan.)

Huomio! Jos ei nappaa maalata, niin tee pohjia.

Juuri nyt olen aivan helvetin innostunut saksalaisesta maalaustaiteesta. Wolsista, Otto 

Dixistä, lisäksi Basquiatista, Teemu Mäestä ja Heikki Marilasta. Haluaisin oppia yhtä hyvik

si kuin he. Ota selvää miten he sen tekevät. Opi maalauksista. Ja hommaa puuvärit. Maalaa 

sudenkorento. Keltainen pohja. Sit valkosta, mustaa vähän.

1 9 . 7 . 2 0 1 5

Aloitin soittamalla Rue des Cascadesia. Se eka osa alkaa mennä jo hitaalla temmolla. 

Ajatukset eivät ole aivan mukana kun soitan.

Läpimurto:

Aloitin maalaamaan ensi kerran ilman pelkoa. Luotan, että seuraavana päivänä prosessi on 

vienyt maalausta eteenpäin.

Minun pitäisi kyllä saada muutama soittotunti tuohon haitariin. Etten soita käsiäni rikki.

2 viikkoa takana. Olen saanut sen Amelien vedettyä kerran läpi. Olen maalannut kahta isoa, 

tai kolmea duunia, piirtänyt, valokuvannut (Puuttuu kuvausmatka jonnekin.) Soittanut rum

puja, pianoa. Olen ajanut sisään ohjelmaa.



1 0 1 1

Huomioita: Päivä kannattaa aloittaa musiikilla. Innostun heti, kun pääsen tekemään. 

Puuhamaa sopii minulle. 

 

Hermosto kehittyy.

Tee kaikki virheet, se vapauttaa. Oma duuni on dialogia. Maalaus on dialogi. ”Keskustelu” pal

jastaa punaisen lankansa. Joku voi luulla tätä suorittamiseksi. Ei se ole sitä. Tässä vain teh

dään niitä asioita, mistä pidetään. Se vie mukanaan. Treeniohjelma on laukaisutriggeri, pon

nahduslauta.

Sisäinen sensorini syyttää minua jenkkimäisestä asenteesta. Innostuksesta. Kalervo Palsa pu

hui Janten laista. ” Et ole mitään” jne. Toinen ääni sanoo, että helvetti anna mennä.

2 0 . 7 .  2 0 1 5

Tapasin valmentajani kanssa klo 15. Teimme täydennystä paperiin. Huomasin, että olin alka

nut täyttää ”tyhjää tilaa”. Olin toiveikkaalla, tai siis varmalla mielellä: minä tulen tekemään 

tämän päätökseen. Valmentajani kiinnitti huomiota siihen, että en puhunut pelosta kertaa

kaan. Katse oli suuntautunut pois pelkäämisestä.



1 2 1 3

2 1 . 7 . 2 0 1 5

Kaivoimme Masan kanssa kaivuria ylös. Otin kameralla kuvia, muistin taas miten mahtavaa 

se on. Kävin hakemassa haitarin ja kuvasin muistikortin täyteen erilaisia samankaltaisia per

formansseja.

Todellisuus, arki on täynnä yllätyksiä. Toivon, että tuo kaivurikuvaus onnistuu ja että 

keksin sen mukana jotain uutta.

2 4 . 7 . 2 0 1 5

Tänään on ollut aika väsynyttä. Rakas päiväkirja, täältä on hyvä päästä välillä pois. Tuntuu, 

että kiellän taas hieman elämää. Pitää varmaan mennä lähimpään kaupunkiin.

Maalauksesta tuli oikeastaan mielenkiintoinen. Nykyään olen korvannut itsesättimiset 

sanalla ”mielenkiintoinen”... En turhaudu niin (paljoa) kuin ennen. Mökkihöperyys. Ihan kuin 

olisin tuijottanut televisiota kaksitoista tuntia putkeen. Samanlainen olo. Aurinko paistaa, on 

kesä. Kai minäkin saan mennä ulos. Mistäköhän tämä itsensä rankaisemisen luonto tulee?

Musiikki ei oikein iskenyt. Rumpujen soitossakin oli hieman tukkoisuutta. Ylikunto. Nyt 

tarvitaan lepopäivä. Huomenna tutustun Lappeenrannan näyttelyihin.

Pohdin Saksan maalauskouluja ja Wolsia. Wols oli valokuvaaja ja hänen maalauksiaan 

minä suuresti ymmärrän. Hän sai valokuvan kautta tietyn ”viivan” täyteen. Maalaus on 

 energiaa.

2 5 . 7 . 2 0 1 5

Mahtavaa! Kävin Lappeenrannan taidemuseossa. Siellä oli Hugo Simbergin valokuva karit

saa pitelevästä pikkutytöstä. Mustavalkoinen kuva. Tyttö seisoo aidan oviaukossa vesisatees

sa. Se on huikea, vastapäätä oli Simbergin maalaama taulu tytöstä ja karitsasta, sama tilan

ne. Huomasin, kuinka rakastinkaan valokuvaa kaikessa raakuudessaan ja todellisuudessaan. 

Vasemmalla Hugo Simbergin öljymaalaus Lammastyttö, 1913.  
Vieressä Simbergin samana vuonna ottama valokuva. 

Maalauksessa en tavoittanut tätä, mutta se alkoi puhua minulle eri kieltä. Menin katsomaan 

sitä läheltä, yritin selvittää miten öljyvärejä on tähän käytetty. Minulle maalaus on tällä het

kellä läsnä olevan siirtyminen kankaaseen, kankaan pinnalle, sellaisella voimalla, että se tun

tuu päänsärkynä. Ja Myntti: jumalauta. Ja Leena Luostarisen kirja, ja Valdemar Pyysiäinen. 

Tulin kotiin ja aloin maalaamaan. Halusin selvittää, tein ilolla virheitä. Luotin tulevaan, oli 

toki epäilyksiä, mutta jotenkin aloin luottaa itseeni. Luostarinen ja Pyysiäinen auttoivat siinä. 

Huomenna jatkan. Aloitan ison. Voisin kenties vaihtaa värejä, jotta oppisin jotain uutta.

2 6 . 7 . 2 0 1 5

Game of Thrones. + liikunta 3

3 0 . 7 . 2 0 1 5

Otin Matista potretteja. Yashica on erinomainen kamera. Pentax 67:ään pitää saada kuiluet

sin. Soitin hieman haitaria ja pianoa. Kuvasin lehmien siirtoa Parkonsuolle. Kamera nostaa 

taas päätään...

3 1 . 7 . 2 0 1 5

Äidin sukukokoushässäkkä. Turhautumista ja haaveilua omasta kämpästä. En maalannut. 

Puhuttiin Vainikan Maijan kassa projektistani. Se oli innoissaan ja sanoi ostavansa tämän. 

Se on lääkäri nykyään. Puhuttiin tanssista ja Arnold Schwarzeneggerista. Se on sen fani. 

Pitääkin taas kuunnella se Six secrets to success. Soitin haitaria. Nyt on videotykki. Se voi ava

ta uusia juttuja.

Tämä viikko on ollut repaleinen. Mutta hermosto kehittyy. 

1 . 8 . 2 0 1 5

Elokuu. Maalasin. Pohdin siirtymistä kaksijakoiseen.

2 . 8 . 2 0 1 5

En maalannut. Sukukokous. Soitin haitaria ja kuvasin sitä. Se alkaa mennä.

3 Merkintä tämän päivän kohdalla, tehty 16.9.2016: En sitten maalannutkaan seuraavana päivänä. 
Tässähän se on, juuri niin kuin veljeni Ilpo sanoi: ”Tässä talossa mopo jää pihalle vuosikymmeniksi, 
jos ei löydy ruuvimeisseliä.” Eli siis rutiinit ovat tärkeitä. Eksyn helposti pitkiksi ajoiksi ajelehtimaan. 
Keskittyminen herpaantuu. 
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3 . 8 . 2 0 1 5

Suunnitelma. Kaksijakoinen.

Ma Maalaus + musiikki

Ti Valokuvaus + kirjoittaminen

Ke Lepo

To Maalaus + musiikki

Pe Valokuvaus, kirjoittaminen

La Lepo

Su Kaikki

Ma maalausta, Amelien ”La Noyee” treenaukseen.

Siirryin ”uudenlaiseen” / vanhaan maalaustapaan. Tärpättiä voi laittaa siveltimeen ja heittää 

suoraan värien päälle, sitten mustaa. Mad Professor. Huomasin, että oli helppoa pitää pie

nempi maalaus kasassa. Mustaa voi muuten aikalailla laittaa siihen pintaan myöhemmin.

4 . 8 . 2 0 1 5

Tiistai. Seurasin kamerallani sikaa. Otin muutaman kuvan. Pohdin, että kenties olen kuvan

nut tarpeeksi. Nyt olisi järkevintä ottaa ne vanhat valokuvat esille ja katsoa mitä puuttuu. 

Samalla voin jatkaa maalaamista. Haen myös studiovalot ja ajattelin kuvata niillä ”murtopal

loja”, niitä mitä Anne Golaz suositteli. 

Iskä puetaan astronautiksi. Käytä foliota.

Maalauksessa huomasin, (tein sitä pienintä). Että voin luoda siihen valot. Voin käyttää 

valokuvaajan ominaisuutta. Tein ukkoon valon säteet ja varjon sitruunan keltaisella. Nyt teen 

isompaa maalausta samalla paletilla. Yritän harjoituttaa tätä ”tyyliäni”. En aina tiedä mitä 

olen tekemässä ja huomaan, että jos yritän matkia aikaisempaa hommat menevät vituiksi. Tai 

no ei, mutta minua alkaa jännittää. Rohkeasti vain.

Pidän kaivertamisesta, se antaa kuvalle toisen tason. Tästä tulee ”Lemin yöelämää”. 

Halusin maalata, joten maalasin, mutta otin myös kuvia. Hyvä! Tartuin kameraan, koska se 

oli ohjelmassa.

5 . 8 . 2 0 1 5

Maalasin, soitin rumpuja ja valokuvasin. Maalauksessa en päästä itseäni enää helpolla. 

Tänään ei olisi tarvinnut maalata, mutta halusin nähdä miten työ edistyy. Olin utelias näke

mään seuraavan vaiheen.

Se minun maalaustapani on sellaista sähläämistä ja kokeilua. Pidän tästä kokeiluaja

tuksesta. Heitän tärpättiä ja katson mitä tapahtuu. Jossain vaiheessa teen jonkin ratkaisun 

puun takaa, en enää hirveämmin säti itseäni, tiedän, että työni edistyy. Maalaustapani taitaa 



1 6 1 7

perustua ”virheisiin”. Teen niitä ilolla, elän niiden kanssa, ne ovat osa ilmaisuani ja vievät ku

vaa eteenpäin. Virhe on mahtava, kaikki on mahtavaa. Prozakboys! Soitin Kukalle, halusin 

olla hänelle rehellinen. Rehellisyys tuntuu hyvältä.

6 . 8 . 2 0 1 5

Laitoin hieman valkoista. Mahtavaa, miten muutama veto tekee maalaukselle hyvää. Olen 

tainnut päästä lähelle omaa jälkeäni. Haluan tehdä maailmoja. Vinkeitä helvettejä. Laura sa

noi ”painu helvettiin”. Helvetistä on tehtävä paratiisi. Mutta tarkoitan, että taivas ja helvetti 

ovat samassa kuvassa. Soitin haitaria ja kuvasin. 50 mm Distagon tuntuu sopivalta. Ehkä se 

johtuu maalauksesta. Kukka tulee huomenna. Kukka on ihana. Haluan tehdä elämässäni hy

vää, opettaa. Maalaustapani perustuu siis virheeseen ja kaivertamiseen. Kaivertaminen tuo 

siihen ”tarkan” tason. Sellaisen, joka näyttäytyy läheltä. Sen pitää toimia läheltä ja kaukaa.

Ensin pusketaan ja ilakoidaan, sitten luodaan väri, sitten mustaa, taas väriä, kaiverre

taan ja mietitään. Lopuksi luodaan valo ja varjo, muutamalla harkitulla vedolla. 

7 . 8 . 2 0 1 5

Kukka tuli, soitin hieman haitaria. Lepopäivä. Romantiikkaa.

8 . 8 . 2 0 1 5

Tänään soitin haitaria ja Kukka soitti rumpuja, aloin tehdä omia biisejä. Olen onnellinen, että 

se vihdoin tapahtui... Muutenkin soittaminen oli kahdestaan todella hauskaa...

Näytin Kukalle ensimmäistä kymmentä metriä kangasta. Sain positiivista palautetta. 

Kaikki teokset olivat ”aitoja”. Se on kiva kuulla. Huomenna aloitan seuraavat kymmenen met

riä!



1 8 1 9

9 . 8 . 2 0 1 5

Kukka lähti. Soitin paljon haitaria. Sitä uutta biisiä. Paloin halusta maalaamaan, mutta en oi

kein kehdannut, kun Kukka oli täällä. Oli vaikeaa vain olla tekemättä mitään.

1 0 . 8 . 2 0 1 5

Tänään on tapaaminen. Tähän saakka olen tehnyt ”suoria sarjoja”. Ensimmäisen jakson 

vedin koko kropan kerralla. Sitten olen painottanut enempi tiettyä lihasryhmää päiväs

sä. Huomasin, että olen ihminen, joka ajautuu omiin ajatuksiinsa ja ne lamauttavat minut. 

Treeniohjelman avulla saan otteen todellisuudesta. Minun ei tarvitse aina käydä sisäistä kes

kustelua ja voittaa itseäni, saada itseäni työskentelemään. Riittää, että noudatan ohjelmaa ja 

ne negatiiviset ajatukset väistyvät. Siksi taiteilijan vapaus on välillä haastavaa. Siinä ollaan 

paljon oman pään sisällä.

3. tapaaminen valmentajani kanssa. 10.8.2015

Tämä oli todella tärkeä tapaaminen. Huomasimme molemmat, että tapaaminen oli vaka

vampi. Olin hieman päivällä miettinyt, esimerkiksi rahahommia. Matti oli kysynyt saan

ko tästä työstä rahaa jne. Helinä on ollut vähän kateellinen minulle, koska minulla on mah

dollisuus tehdä tällaista. Alkuinnostus kantaa, huomasin, että alan löytää jo omaa ääntäni. 

Identiteettini tekijänä alkaa löytymään, en enää hyppää maalarin tamineisiin, alan vain maa

lata, haitarista on tullut pikkuhiljaa ilmaisuväline, kameraan tartun helpommin kuin alussa.

Kerroin, että olen alkanut tehdä blokkeja elämän ja harjoitusohjelman välillä. 

Valmentajani huomautti, että eikö se elämä ole yhtä ja samaa, asioilla ei ole + tai – varaus

ta. Kaikki on oman pään sisällä. Eikä ole oikeita tai vääriä ratkaisuja, on vain ratkaisuja. 

(Kuitenkin omaa moraaliaan vastaan voi tehdä väärin.) Silloin kun rakentaa blokkeja tulee 

poissulkeneeksi sattuman mahdollisuuden. Ja sattuma on se tärpätti maalissa, mikä rysäyttää 

hommat kohdilleen. Alan päästä kiinni tähän touhuun. Puhuimme levon merkityksestä. Lepo. 

Uskalla levätä. Se antaa tilaa haltioitumiselle ja ajatuksille. Aivot toimivat silloin ja työsken

televät.

Tätä kirjoittaessani pöydällä on teksti Annesta, joka selätti syövän... Hän oli kysynyt it

seltään olisiko hän tyytyväinen elämäänsä, jos kuolisi nyt. Olisinko minä? Aikalailla kyllä. Ja 

aion pitää tämän asenteen. 

Sydänsuruja minun on vaikea kestää.

Yritin maalata äsken, en oikein uskaltanut. Pelkäsin, että pilaan koko maalauksen. Pelko 

nosti taas päätään, mistä se johtuu? Voisiko se olla Helinän rahavittuilut. Voisiko se olla, että 

on ollut taukoa. Ehkä pikkutarkan tekeminen oli syy. Ehkä tekeminen puuttui, siis venyttely... 

Pohjien teko alkuun.

 Luota tekemiseen, se on tuonut sinut tähän saakka. Ja sitä paitsi saahan sitä pelätä. 

Tiedosta se ja anna sen laantua. Sitten tee.

 

1 1 . 8 . 2 0 1 5

Tänään vitutti. Aamulla mietin vain menneitä ja pyörin taas murheen alhossa. Helvetti, mil

loinkohan mie pääsen yli näistä sydänsuruista. Ei niinku, vittu, jaksa. Toiminta auttoi tosin. 

Soitin haitaria ja sain tehtyä uuteen biisiin jatkoa.

Maalasin hieman. Raamien, pohjan, tekemiseen meni n.3 tuntia. Maalasin mustaa ja si

nistä. Yleensä laitan kirkkaita värejä alle ja mustaa päälle. Kaiverran nyt mustaa esiin.

Tauko tekee hyvää. Lähden Helsinkiin ja haluan olla avoimin mielin. Pidän muutaman 

lepopäivän ja teen asioita. Mieli on hieman valokuvassa. Haen studiosalamat.

Huomio. Ajattelen tekemisen liian vaikeasti. Olisi hyvä vain keskittyä tekemään asioita 

täysillä silloin kun tulee ideoita. 20 sekuntia rohkeutta, loppu luottoa, että tämä on hyvä hom

ma. 

Ai niin, soitin myös rumpuja ja kuvasin rumpusoolon performanssiin. Ensimmäistä ker

taa. Menin siitä suoraan maalaamaan, eli tein vähän kuin supersarjaa eri kuntosalilaitteiden 

välillä. Miten voisin saada maalaukseen rytmin? Pitäisikö laskea neljään, soittaa komppia 

päässä. Haa, niin kuin juostessa aikoinaan tein. Päässä oli koko ajan tietty rytmi. Saisiko tä

män tehtyä maalauksessa?

Cooper: 12 min piirtämistä vasten sisäistä sensoria?

Ikään kuin itse väistytään syrjään.

Rumpumaalaus. Rudimentti. Kaksi pensseliä, käsijärjestys: VOVVOVOO. Kokeile huomenna! 

Huomio 18.9.2015: En kokeillut. Suuri ongelmani, ideat eivät pääse käytäntöön saakka.

Tässä kohtaa alkaa tutkimus! Nyt tekemäni asiat (musiikki jne. ) alkavat vaikuttaa harjoitus

ohjelmaan. Tietyn välineen ominaiset piirteet alkavat vaikuttaa toiseen ja synnyttävät uusia 

tapoja. Rumpu – maalaus. Muuta: Esim. summittaisten sanaparien yhdisteleminen? Maalaus 

on... Musiikki on... (ja sit joku sana?) Pohdi mitä sanapari tarkoittaa?

Läpimurto: Harjoitusohjelman sisällä eri taiteet alkavat keskustella keskenään ja jokaisesta 

voi soveltaa ”harjoitteita” toisiin. Nyt ensimmäisenä rummut – maalaus. Paskimmasta päi

västä tulikin paras. Kirjoittamisen ansiosta. Kiitos päiväkirja.



2 0 2 1

1 2 . 8 . 2 0 1 5

Lähtö Helsinkiin häämöttää. Olen pitkään pohtinut, että mikä se on, maalaaminen siis, eli 

mihin sitä voisi verrata. Se ei ole kuulantyöntö. Olen nyt maalannut kymmenen metriä, se 

ei ole kuudenkymmenen metrin juoksu (jossain vaiheessa halusin maalata 60 metriä). Se 

on sukellus. Olen nyt 10 metriä syvällä. Tai vähän enemmän, sillä aloitin toiset 10 metriä. 

Sukeltamisessa on pelkoja ja uuden etsimistä. Maalaus on rumpujen soittoa, maalaus on su

keltamista. Se ei enää ole niin kamppailulaji kuin aikaisemmin. Siltä minusta nyt tuntuu. Pian 

lähtö Helsinkiin. Huomaan, että heti kun hieman hellittää, alkaa ajatuksia tulla.

1 9 . 8 . 2 0 1 5

Pidin noin viikon levon ja olin Helsingissä, ostin lisää värejä. Olen ajatellut, että keskityn seu

raavaksi kameraan. Maalaus pysyköön ylläpidossa. Satu ehdotti, että harjoittelisin piirtämis

tä. Ilmoittauduin haitarikurssille kansanopistoon.

Tänään ja eilen kuvasin kameralla 35 mm ja 1,4 aukolla. Huomasin, että kuvasin värejä 

ja massaa, valoja lehmien selässä. Uskon, että silmäni ovat maalauksen harjoittamia. Jotain 

on vihdoin alkanut valua sinnekin (kameran) suuntaan.

Toinen jakso alkaa. Ensimmäinen oli aloittelijan ohjelma ja painotin heikkoja lihasryh

miä, maalausta ja musiikkia. Nyt aion painottaa kameraa. Maalaukseen tulee mukaan piir

täminen.

Johannes suositteli Henry Milleriä.

Välillä tämä maaseutu ahdistaa. Huomaan, että tänne ei kannata muuttaa yksikseen. 

Olen pohtinut asunnon vuokraamista Lappeenrannasta. Katsotaan nyt.

2 0 . 8 . 2 0 1 5

Valokuvasin ja soitin haitaria. En maalannut, mutta mielessäni pyöri kankaalle tehdyn pii

rustuksen mahtipontinen suunnitelma. Onneksi minulla on siellä Helsingissä kymmenen 

metriä kangasta. Onneksi minulla ei ole vaikutteita ”mikä on cool” ja ”mitä ei saa tehdä”. 

Kirjoittaminen on myös hyvä lämmittely.Eilen kuvasin kun yritimme saada kaivuria ylös. 

Johannes oli käymässä...

On vielä hyvin aikaa tehdä asioita, muista: taide on aina mielenkiintoista ja vie muka

naan, kunhan tajuat tarttua siihen. Muista miksi tämän harjoitusohjelman laadit. Olet kulta

kala, unohdat mitä olit tekemässä. Ehkä rahattomuus vie kyvyn ajatella tulevaisuutta. Jossain 

luki, että niin voi käydä. Toisaalta rahattomuus saa minut yrittämään kaikkeni. Nyt menen 

pohjustamaan. Jotenkin se musta taulu ei ole sellainen, mikä kiinnostaa, haluan kokeilla ai

kaisempaa tekniikkaa. Mennä siinä syvemmälle.

Katsoin Seppo Rädyn ja Kimmo Kinnusen Tokion kisojen haastattelun. ”Ensimmäistä 

kertaa neljään vuoteen nautin keihäänheitosta.” Siinä on tila, mitä tavoitellaan.



2 2 2 3

2 1 . 8 . 2 0 1 5

Soitin haitarilla Kanoottilaulua. Se on oiva soitin. DDm pohjassa. Soitin myös rumpuja ja 

pianoa. Tein taulupohjan, jotta voin huomenna maalata. Tällä kertaa pienen 80 cm x 100 cm. 

Maalaan samalla paletilla kuin ”Autiomaa” (aiempi maalaus). Huomaan, että kaikki pikku

vaivat ja kivut painavat mieltäni. Olen todella psykofyysinen olento.

2 3 . 8 . 2 0 1 5

Jalka meni. Latasin palkkikameran filmit. Niin siis jalka meni. Jiirisahassa oleva koukku meni 

jalkapöydän nahasta läpi. Olin jalastani kiinni sahassa. Koukku ihon sisällä viiden senttimet

rin matkalta. Sitten mentiin päivystykseen.

Tai no, olin siis kiinni siinä sahassa, aitassa. Se oli aitan lattialla, ja aikomuksena oli as

tua sen yli. Ei ollut kenkiä. Ihmettelin, että miksi helvetissä jalka ei noussutkaan. Katsoin alas 

ja siinähän se oli jalka sahassa kiinni. Huusin isää avuksi. Yritin soittaakin sille, mutta se kat

soi vain telkkaria. Suunnistuksen Mmkisat. Siinä mie aikani hätäilin, ennen kuin tajusin, et

tä nyt ei isä tule apuun. Rauhoituin ja otin selvää miten se klipsi irrotetaan sahasta. Sain sen 

irti pienen kiroilun jälkeen. Pujotin koukun pois jalasta samaa reittiä, kuin se oli tullutkin. 

Onneksi en pyörinyt paniikissa. Muistin, että ongelmakeskeisestä asiasta voi siirtyä ratkai

sukeskeiseen malliin. Se oli todella hyvä opetus. Pitää pysyä rauhallisena. Päivystyksestä oh

jasivat kotiin.

Kirjoittaessa huomaan, että minäkertoja on minulle ominaisin. Ja rehellisyys, omaelä

mäkertaisuus. Silloin se teksti on vahva. Ilman teeskentelyä. Siksi tähän päiväkirjaankin kan

nattaa sotkea kaikkia aineksia. Antaa mennä vaan. Laura lähetti viestin, kysyi mitä minulle 

kuuluu. Käytin päivän miettiessä miten vastaisin ”Ihan kivasti”. Vitut. Mie en jaksa sellaista. 

Olen omaksunut uuden, rehellisen tavan. Kirjoitan rehellisesti. Tosin tietysti hieman valikoi

den. Mutta se mitä kirjoitan on totta. Ja se on vahvaa.

Soitin haitaria. Jalka turposi. Kivut vituttaa. Onneksi voi kirjoittaa. Maalaus on ollut jäissä.

2 4 . 8 . 2 0 1 5

Heräsin. Jalka vielä tallella. Aloin kirjoittaa kirjettä Lauralle. Annoin mennä. Muistin 

Cixous`n Kuoleman koulun. Mitä sanoisit viimeisinä sanoinasi. Vähän aikaa takelleltuani 

saavutin taas kirjoittamisen ilon. Tiesin, että se tulee. Tämä päiväkirjan pitäminen on var

masti auttanut, vaikka se on ”sisäisen sensorini” mielestä ollutkin ankeaa, eikä ollenkaan 

kaunokirjallista tykitystä, niin kuin olin alunperin ajatellut. Mutta olen käyttänyt sanoja. 

Säännöllisesti. Lähes joka päivä. Kyllä sen on ollut pakko viedä kirjoittamistani eteenpäin. 

Joskus, hyvin usein tulee morkkis, etten millään ehdi nauhoittaa kaikkea mitä pitäisi. Joskus 

edelleen lähiaikoina, on väsyttänyt. Minun pitäisi silloin ottaa rauhallisesti, eikä potea mork

kista. Ei elämästä tarvitsisi kokea morkkista. Miulla on 13 filmirullaa, ne voisi kehittää. Olen 

mie kuitenkin kuvannut. Se, etten tee jotain päivässä aiheuttaa miulle vähän kuin tuskaa. 

Silloin kirjoitan. Käyn salilla.

Maalaus hakee nyt vauhtia. Olen pitänyt siihen taukoa ehkä tahtomattani tai tahtoen. 

Kyllä se vielä tulee. Tietenkin se tulee. Harjoitan nyt piirtämistä ja kirjoittamista (kynällä).

2 5 . 8 . 2 0 1 6

Eilinen meni totutellessa Helsinkiin. Olin kuin uudesti syntynyt. Hymyilin vain ohikulkijoille 

ja oli mahtavaa vain puhua ihmisille. En oikein ikinä Helsingissä asuessani puhunut. Nyt oli 

suuri tarve pälättää.

Kaupunki näytti hyvältä ja elävältä. Olin täynnä hormoneja. Kirjoittelin Kukalle härske

jä. Juttelin Akselin kanssa ja kerroin, että olen löytänyt oman kertojan ääneni kirjoittaessa. Ja 

se on häpeilemätön, vähän rivo, oma rehellinen tyyppi. Vaikka kirjoittaessa vähän hävettää. 

Ja se on hyvä merkki, silloin ollaan tekemisissä jonkin oikeasti vahvan asian kanssa. Ja teksti 

on vahvaa. Sanoin Akselille olevani dokumentaristi kaikessa mitä teen: maalaus, valokuvaa

minen, kirjoittaminen. ”Niin, kuvasi ovat todellisuudesta, mutta on siun valokuvissa jonkin

lainen illuusion taso.” Helvetin hyvin sanottu. Ja se on totta. Kahden maailman kohtaaminen. 

Kirjoittaessakin tämä on täysin sama.

Kävin Hivtestissä. Se oli negatiivinen. Kysyin, voinko tehdä vapaaehtoistyötä heille. 

Tuntuu, että haluan tehdä hyvää ja se sopisi minulle. Saan siitä voimaa ja pysyn positiivisena.

2 6 . 8 . 2 0 1 5

Kävin näyttämässä jalkaani YTHS:llä. Selkä on kipeä. Kivut vituttavat suunnattomasti, mutta 

sen sijaan, että pyörisin tuskassani, varasin ajan hierojalle.

Kropan kuuntelu: Jos ei tunnu siltä, että on maalattava tms. Niin onko silloin hyvä vaih

taa näkökulmaa? Vai yrittää. Taisin yrittää n. viikon, eikä tullut mitään. Turha silloin on väki

sin vääntää. Rakastu uudestaan, vaikka teoriaan. Sitten voit rakastua maalaukseen uudelleen. 

Pidä homma hauskana!



2 4 2 5

Niin, maalaus ei lähtenyt. Voi johtua myös elämäntilanteesta. Ehkä Lemikin alkoi ahdis

taa. Rehellisesti sanoen on ollut viime aikoina pientä uskonpuutetta. Tulee mieleen pelkoja, 

että ”mitä sitten”. Arki on astunut kuvaan. Rahattomuus on astunut kuvaan. Välillä on pari

suhdeero hommat pyörineet mielessä. Jotta tää tutkimus toimii parhaiten on miun hyvä olla 

rehellinen. Silloin voin alkaa ratkaisemaan asioita. Tolonen sanoi: Ihmisen pitää antaa kaivaa 

sitä kuoppaa rauhassa. Sitten kun se on tarpeeksi syvälle sitä kaivanut ja asettuu kuoppaansa, 

se tajuaa, ettei siellä viihdykään.

Olen huomannut, että alan epäilemään itseäni silloin, kun mitään ei tapahdu. Kun ei ole 

näyttelyitä, kun en ole maalaamassa, kun en editoi kuvia jne. Kun en mene eteenpäin. Silloin 

epäilen. Ehkä palautteen saaminen ja kuvien näyttäminen voisi olla silloin kyseessä tai siis 

paikallaan. Tarvitaanko silloin voimaa, apua, joltain kollegalta? Olisiko silloin hyvä mennä 

kirjastoon? Tai taidenäyttelyyn.

2 7 . 8 . 2 0 1 5

Sattumageneraattori.4 Löysin lehdestä ilmoituksen, jossa puhuttiin yhden päivän elo

kuvakoulusta. Ilmoittauduin. Sattumageneraattori toimii. Tunnistin itsessäni halun ko

keilla jotain uutta, joka voisi johtaa jonnekin tai antaa uutta näkökulmaa. Sitkunytku. 

2 9 . 8 . 2 0 1 5

Istun junassa matkalla Tampereelle Kukan luo. Olen tuntenut mitääntekemättö

myyden (olen kyllä kirjoittanut) alkavan vaikuttaa tervehdyttävällä tavalla. Luen 

nyt Peter von Baghin kirjoittamaa kirjaa Aki Kaurismäestä. Huomasin, että innos

tun. Mielestäni se on hyvä keino orientoitua ensi viikon sattumageneraattoriin (se fil

mikoulutus). Kaurismäen omaa ääntä on huikeaa kuunnella/lukea. Mielestäni taitees

ta oppii paljon, kun tekijä puhuu, vaikka vain taustastaan. Se on vangitsevaa. Ja siitäkin 

taide syntyy, elämänkokemuksesta ja tekemisestä. ”Elämän tarkoitus on hankkia luon

toa ja ihmistä kunnioittava henkilökohtainen moraali ja sen jälkeen noudattaa sitä.” 

(Kaurismäen vastaus Espoon Eestinkallion 3Aluokan kysymykseen: ”Mikä on elä

män tarkoitus?” (Helsingin Sanomien Kuukausiliite 22.1.1984) s.6. Aki Kaurismäki.  

”Paljon pilkattu 70luku oli  huomattavasti  kiihkeämpää aikaa kuin nykyi

4 Sattumageneraattori: Silloin tällöin harjoitusrutiineja on hyvä sotkea, jotta lihas saa uutta ärsykettä 
ja kehitys jatkuisi. Annoin tällaiselle sotkemiselle sanan ”sattumageneraattori”. Se on ikään kuin 
harjoitusohjelman komponentti, joka otetaan aina välillä mukaan. Tässä se tarkoitti Metro-lehdestä 
löytämääni ilmoitusta ja menemistä sitä kohti. Uteliaasti. 

nen jälkiimperialistinen digiaika. Nythän kaikki etenee salamannopeasti, ilman, että mitään 

tapahtuu ja kaikki puhuvat taukoamatta ilman, että yhtään lausetta tulee valmiiksi. ” s.17 Aki 

Kaurismäki. Peter von Bagh

Olen kokenut paljon samaa, niin taiteessa kuin elämässä (paitsi, että ei noita voi erottaa).

Heti pitää tunkea instagramiin tavaraa. Siksi ajattelen, että omankin työn kohdalla olen mie

luusti pitkän matkan juoksija. Ei minun tarvitse tunkea eetteriin kaikkia tekemisiäni. Aika on 

ystäväni. Se tietysti aiheuttaa ristiriitoja tämän nykymaailman hektisyyden kanssa. Kaikilla 

tuntuu olevan hirveä kiire olla joku, tai tulla joksikin. Ideaalitilanteessa minä vain teen. Se työ 

tuntuu niin arvokkaalta, että kaikki muu ympärillä (nettisivut, itsensä markkinoiminen) tun

tuu vähäpätöiseltä. Haluaisin ottaa nuo keinot käyttööni sitten kun minulla on jotain oikeasti 

näytettävää. Saattaa lause loppuun. Sitä minä haluan.

Illalla

Tulin Nokialle, Tottijärvelle Kukan isän luo. Tämä paikka tuntuu paratiisilta. Joka puolel

la on pieniä rakennuksia, aittoja, kanala, riihi. Ja toisin kuin Kivikolla, niistä on onnistuttu 

pitämään huolta. Meillä on onneksi se vanha navetta. Täällä Kukan luona minuun teki vai

kutuksen tuo Kanala. Siinä on valtava ikkunakompleksi. Yksi ikkuna, josta valoa tulvii koko 

pieneen rakennukseen. Täydellinen työhuone. Van Gogh suunnitteli taiteilijakommuunin pe

rustamista maalle. Voisinko minä rakentaa tällaisia paratiiseja? Kunnostaa vanhoja taloja, 

laittaa riiheen lattian, jolloin siitä tulee tanssilattia. Paikan pitää olla sellainen, joka kylpee 

valossa. Siis sellaisella rinteellä. Silloin on joka pikkurakennuksessa oma valonsa eri vuoro

kauden ajan mukaan. Kivikolla Tsehov5 edustaa tällaista uutta ajattelua. Voisinkohan käyttää 

niitä ikkunoita rakentamiseen? Huvikumpu. Residenssejä taiteilijoille. Asuntoja. Erilaisia työ

tiloja. Hyvä sijainti. Kaupungin läheltä. Kukka suunnittelee, minä toteutan. Tampere, Turku, 

Lappeenranta, Helsinki, Lahti. Kierrätysmateriaaleja. 

Sibeliusleffasta. Kirje Ainolle. Sibelius riittämättömyyden tunteesta: Tuntuu, että kun 

Jumala loi minut hän antoi paljon, mutta jätti paljon enemmän antamatta. Tuntuu, että mi

nussa on jotain suurta. (En muista tarkkaan sanoja)

3 0 . 8 . 2 0 1 5

Tauon merkityksestä. Olen kuunnellut kroppaani. Jos ei ole tuntunut siltä, että pitää tehdä, 

niin annan olla. Toisaalta olen kyllä tehnyt jaksottaisesti. Eli muistuttanut itseäni maalauk

5 Tsehov, rakennus Lemillä, jonka rakensimme isäni kanssa. Siitä piti tulla kanala,  
mutta siitä tuli liian hieno siihen tarkoitukseen. Nyt se on meditaatiohuone.



2 6 2 7

sesta  ja tehnyt ja tajunnut, että se on siistiä. Mutta nyt selkäni meni jumiin ja olen joutunut 

pitämään taukoa haitarista, liikunnasta ym. 

Mutta olen oppinut, että silloin kun olen hiljaa paikallani mieleni alkaa työskennellä. Sitä 

voi edesauttaa lukemisella. Hermosto oli ylirasittunut. Kuuntelen kroppaani. 

Parasta mitä voin tehdä levossa on lukeminen. Äläkä turhaan erittele kaunokirjallisuutta 

ja teoriaa. Olen alkanut kiinnostua elokuvasta, se on ollut etiäisenä jo pitkään. Odotan kovasti 

ensi viikon elokuvakurssia. Se voi olla ponnahduslauta johonkin. Tuli mieleen ajatus, että har

joitusohjelma on myös hyvä keino saattaa alkuun prosessi. Sytyttää pieniä paloja ympäriinsä. 

Tauon ja levon aikana olen saanut paljon uusia ideoita, mm. sattumageneraattoriidean. 

Toimiiko sykli (harjoittelukerrat) näin tiheästi? Pitäisikö olla pidemmät ajat? Esim. 2 viikkoa 

painotus kirjoittamiseen tms. Ja kuunnella kroppaa? Tai harjoitusohjelman ja kropan kuunte

lun välimuoto? Mielenkiintoinen huomio on, että käsialani paranee, kun alan nauttia kirjoit

tamisesta.
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Hypoteesi:

Nämä harjoitusohjelman osaset johtavat vielä elokuvan tekoon.

Kaurismäki puhuu suhteestaan Helsinkiin samoin kuin itse olen sitä paljon kokenut. 

”Maalaispojan näkökulmasta kysymyksessä on hirvittävä moolok, jonka hahmottaminen käy 

yli ymmärryksen...”  s.54.
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Odotushuoneessa

Istun hierojalla ja luen Henry Millerin Kauriin kääntöpiiriä, jo ensimmäisellä sivulla (s.9) 

Miller tuntuu määrittävän oman työskentelyni ja ongelmani. ” Sukkelasti huomasin kaikessa 

vastakohdan, ristiriidan ja todellisen ja epätodellisen välillä ironian, paradoksin. Itse olin pa

hin viholliseni. En halunnut tehdä mitään, mitä en yhtä hyvin voinut olla tekemättä.” Henry 

Miller, Kauriin kääntöpiiri, s.9.

”...Huomasin, että mitä koko ikäni olin halunnut ei ollutkaan samaa kuin eläminen jos kerran 

elämiseksi kutsutaan mitä muut tekevät  vaan, että se oli samaa kuin itsensä ilmaiseminen. 

Tajusin, etten ollut koskaan ollut hiukkaakaan kiinnostunut elämisestä vaan yksinomaan täs

tä mitä teen juuri nyt, jostakin joka on rinnakkaista elämän kanssa ja joka on samalla kertaa 

elämää ja elämän takana olevaa...” Miller, s.13. Samaistun. Puhuttelee!
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Tänään kävin Kampin leffakoulussa. Opin mm. yhden kuvauksen oton tekemisestä. Se on 

melko huikea tekniikka. Vaatii koreografiaa. Sitä voisi opetella eräänlaisena maalaukse

na. Yksi kameraotto. Kamera on korostetun tietoisesti läsnä. Kaikki on tarkasti harjoitel

tua. Puolikuvasta lähikuvaan ja kokokuvaan ja yleiskuvaan pelkällä kameran sijoittelulla. 

Mielestäni tekniikka soveltuu todella hyvin pieniin tiiviisiin ottoihin. Niin kuin novelleihin. 

Opin myös päähenkilöstä. Kuka on päähenkilö? Mikä on toiminnan tavoite, mitä esteitä, 

mitä jännitteitä, mikä käännekohta, lopputulema/ratkaisu jne?

Kävin tänään myös salilla ja siellä on se yksi kaveri, Kim. Kerroin hänelle projektistani ja 

hän kertoi käyttävänsä matematiikkaa kuntosaliharjoittelussa. Soveltavansa siis. Hän kertoi 

systeemistä, jonka avulla voi laskea kuinka paljon pystyisin naturaalina saavuttamaan lihas

massaa. Jäin pohtimaan, miten voisin hyödyntää tuota ajatusta. Pitää kysyä, jos hän voisi lä

hettää minulle sen mallin. 

Alan taas innostua tästä.  Nyt se bodaaminen siellä taustalla tuntuu olevan koko hom

man parasta antia. 

Jäin miettimään, että miksi niin monet matematiikkaan pohjautuvat tai soveltavat taide

teokset ovat niin matemaattisen näköisiä?

Informaatio tai systeemi voi olla matemaattisen näköinen, mutta lopputuloksen ei tar

vitse olla samanlainen, tarkoitan, että ei sen tarvitse kuvittaa sitä. Maailmankaikkeus on in

formaatiota, pieniä osasia. Niin minunkin systeemini, rakenteita. Se saksalainen naiskriitikko 

Meet the criticsissä oli toden totta alkuun paneva voima. ”Be aware”, hän sanoi minulle. Yritä 

nähdä rakenteita. Vaikka se itse puhuikin vallan rakenteista, mie sovelsin sitä työskentelyn 

rakenteisiin.

Huomasin, että sovellan ajatteluun paljon kirjallisuuden / kirjailijoiden ajatuksia. Henry 

Miller, yrittää jotain suurta, kirjoita, kirjoita, kirjoita. Jos kukaan ei usko, maailma pitää saa

da uskomaan. Cixous: Kirjoita Kuoleman koulussa. Waltari: Ajattele asioita ikuisuuden mitta

kaavassa. Albert Järvinen: Treenaamalla oppii treenaamaan, soittamalla soittamaan.

Se Kim siellä salilla sanoi, että venähdyksen paranemiseen menee kuusi viikkoa. Ei oo mi

kään ihme varmaankaan, että kroppa sekä mieli tuntui olleen venähtäneitä, jumissa samoihin 

aikoihin. Lepo on tehnyt hyvää. Ei täydellinen tekemättömyys, mutta hengähtäminen. Eilen 

maalauksia katsellessani Amos Andersenin taidemuseossa, tajusin kuinka saatanan hienoa 

maalaus on. Henry WuorilaStenberg. Kiitos.

Huom! Miller. S.52. Miller puhuu siitä kuinka hän on ailahteleva, seuraavana päivänä 

masentunut. Toisina aikoina Henry Miller potenssiin n.
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Sattumageneraattori:

Äkkilähtö

Sosiaalinen dokkari Kosin saarelta. Pakolaiset ja turistit. Ristiriita.

Äkkilähtö: Minä ostan lipun Kosin saarelle. Pakolaiset lähtevät äkisti. Mene Kosille ja kuvaa.

Ostin sen lipun.

Puhuin Lauran kanssa, sain kuulla, että hänen uusi miehensä on islantilainen, jossa on ”kaik

ki vähän isompaa”. Jännä juttu, ei tuntunut missään. Vitut. Tuntui ihan saatanasti, teki mieli 

itkeä.

Taiteilijan ego. Voi helvetti. Ego pääsee kasvamaan todella suureksi, kun on tekemisissä vain 

oman päänsä kanssa. Siksi olisi hyvä tehdä työtä ihmisten kanssa. Hyväntekeväisyyttä jne. 

Pää pois perseestä.

Maisema ja Seppo ja pelto. Oiva pari. 

Kirjoittaminen. Treenikirjoittaminen mukaan?15 min. Jotain. Joku piirustus, vittu, missä kehi

tyt. Joku iso työ. Maalaamisen tyyli.
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Kävin haitaritunnilla, nyt tiedän ergonomisen soittotavan. Soitin tietenkin alusta asti päin 

helvettiä ja selkä alkaa vasta nyt olla kunnossa.

Opettaja sanoi, että toivottavasti en ikinä soita montaa tuntia päivässä. Taisin hieman 

innostua. En kehdannut sanoa, että olen soittanut monta tuntia päivässä väärällä tekniikalla 

jo kaksi kuukautta.

Pääsin takaisin työhön kiinni. Aloitin saman tien. Kun teen asioita minua ei masenna. 

Tosin vähän oli taas masentunut fiilis. Tänään oli hienoa puhua haitarimaikan kanssa. Pidän 

ihmisistä. Eilen autoin sammakkomiestä6 pääsemään kotiinsa. Auttamisesta tulee hyvä olo. 

Listasin tavoitteeni.

Mitä haluan?

Onnistua tässä. Ottaa parisuhdeasiat rennommin/ olla onnellinen yksin, eikä pelätä yk

sinoloa. Toimia niin kuin sydän sanoo.

6 Ei mitään hajua kuka on ”sammakkomies”. 4.5.2017.
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Kirjoitusta, Kos

Niskaa särkee.

Olen ikkunapaikalla. Suljen ”verhon”, ja nojaan siihen, siitä hohkaa kuumuutta, yritän säätää 

ilmastointia ja niskaani osuu kylmä suihku, ilmavirta. Summana nihkeän kuuma kylmyys. 

Heräsin aamulla kolmelta ja lähdin lentoasemalle, oikaisin Käpylän asemalle ja melkein mis

sasin bussin.

Katselen jo pitkän matkaa lentoemäntää silmiin ja hymyilen, ikään kuin vasta viime het

kellä sanon lentoemännälle hei.

Turbulenssia. Ilma on selkeä. Yritän nukkua kylmän nihkeää unta koko matkan.

Ikkunasta näen, kuinka ruskean ja palaneen näköinen maa halkeilee kivistä, kallioista ja 

teistä. Laskeudumme täristen. Ihmiset taputtavat ja ryntäävät kohti oviaukkoa. Poistun toi

seksi viimeisenä, sillä tiedän, että on ihan turha kiirehtiä. Ihmiset pakkautuvat bussiin joka 

tapauksessa. Tulen sinne viimeisenä, ja tiedän pääseväni ensimmäisenä pois.

Laukkuja odottaessa katselen vaivihkaa kanssamatkustajiani. 

Saan rinkkani kyytiin. Se tuoksuu edelleen homeelta. Armeijan ylijäämäkamaa, mutta 

maailman paras. Atlas. Se vetää sata litraa.

Astun ulkoilmaan leveistä terminaalin ovista ja minua vastassa on hieman vanhempia 

rouvia univormut päällä. Tervehdimme, minulta kysytään hotellia, vastaan määrittelemätön 

ja opas selittää, että seuraavan viikon ajan asun ”Black Diamondiassa”, 3 kilometrin päässä 

keskustasta. Seuranani tulee olemaan ”vanhempi mieshenkilö”, joka on kuulemma ihan mu

kava.

Nousen pikkubussiin ja näen ikkunasta, kuinka se lentokoneesta tuttu, farkkuliiveihin 

pukeutunut hahmo on jo vapauttanut itsensä. Hän huojuu terminaalin edessä ilman paitaa ja 

antaa Välimeren auringon lämmittää. 

”Lämpimästi tervetuloa Kossille, ja lämpöähän täällä riittää. 34 päivällä ja yöllä 24. 

Onneksi se jo iltaan mennessä vähän laskee”, matkaopas sanoo rahisevaan mikrofoniin. 

”Mitenkäs ne pakolaiset?”, kuuluu kysymys bussin perältä. Opas kertoo bussissa, että 

täällä on rauhallista ja pakolaisia näkyy lähinnä poliisilaitoksen ympärillä. Takapenkillä pik

kulapsi parkaisee, kuulustelun jälkeen käy ilmi, että sisko tökkäsi ponilla silmään. Syytetty 

vastaa ettei tehnyt mitään.

Ensimmäinen hotelli. Aqua, jotain. Vanhempi pariskunta jää pois. Bussi jatkaa kulkuaan, 

kääntyy vasemmalle risteykseen ja auto sammuu. Hetken ajaksi matka pysähtyy, ilmastoin

nin hurina lakkaa, samalla puhe lakkaa. Ikään kuin ihmiset säikähtäisivät. Kuski starttaa ja 

painajainen loppuu. Vasta alkanut loma jatkuu.

Hotellihuone on sininen, sininen vaatekaappi, vaaleansininen lipasto, turkoosin sininen yö

pöytä. Seinällä on sininen kuva Kosin satamasta.

Päätän vuokrata pyörän. Hotellin respa soittaa liikkeeseen, josta Ivan tulee hakemaan. 

Puhumme siitä kuinka Suomessa on niin kylmä. Menemme rannan ohi ja Ivan sanoo minul

le:” Katso tuolla toisella rannalla on Turkki. Tämä on myrskyisämpi ranta. Not good for swim.” 

Ajamme kivikkoisen rannan mukaisesti, tälle rannalle pakolaiset saapuvat. Tulevat öiseen ai

kaan. Britit eivät pidä heistä, Ivan sanoo. Pohjoismaalaisilla ei ongelmia.

Vuokraan pyörän viikoksi. Madallan satulaa, sillä tuntuu pahalta ajaa korkealla. 

Huimaa, keskellä kreikkalaista liikennettä. Suunnistan kohti satamaa ja näen ensimmäiset 

teltat. Ne eivät ole rääsyisiä, niin kuin jostain syystä voisin kuvitella. Näyttää festivaalilta. 

Ihmiset uivat meressä. Katselen heitä, ja kerään rohkeutta kysyäkseni saanko kuvata. Päätän 

ajaa vielä koko rantabulevardin läpi ja soimaan itseäni jatkuvasti säälittäväksi pelkuriksi, jo

ka ei ikinä tulisi tekemään mitään maailmaa edistävää, ainoastaan sen takia, että ei kehtaa, 

uskalla kysyä. Olen jo menossa hotellille, kunnes päätän jäädä syömään. Kello on kolme ja ti

laan aamiaisen. Se tulee pöytään vähitellen. Ensin kahvi ja tuoremehut sitten leipä. Munat ja 

pekoni viipyvät vielä.

Aion kysyä heiltä, miten menee.
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Toinen päivä, Kos

Pysäytän pyöräni satamassa ja sanon syyrialaisporukalle ”Hey,I´m Mikko from Finland. 

How was your trip?”     

Hamza kertoo lähteneensä Bodrumista kello yhden aikaan yöllä. Kapteenina on mies, jo

ka ei ole ennen ajanut veneellä. On pimeä. Veneessä on neljätoista muuta. Aallot lyövät venee

seen ja ihmiset äyskäröivät vettä pois. Matkalla eksytään, onneksi on puhelimet ja gprssig

naali. Hamzan ystävä ei osaa uida ja pelkää. Kaikki muutkin pelkäävät. Kaikki tietävät, että 

ihmisiä hukkuu näille vesille. Matka maksaa 1500 dollaria. Kello neljä he saapuvat Kosille. Ja 

riisuvat pelastusliivinsä.
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Turkey, no money

the boat trip was very dangerous, the waves were really high

I want to help my family

journey 

very dangerous, 

I want to continue 

makedonia, 

serbia, 

hungary

germany 

or maybe england

journey

no captain 

normal person

the god saved us

if you ask me, would i do this again, i would say no. 

no, this is my life and I like to live, live like other people. 

Meidän molempien matka Kosille kesti noin neljä tuntia. 

Minä maksoin 300 euroa.

Baarin sisäänheittäjällä on valtavat rinnat, hän on Ruotsista. Katu on täynnä sisäänheittäjiä. 

”Vittusaatanaperkele, Suomi. Moro moro. Terve, my friend”

Kysyn mitä teet kotona Ruotsissa? Ruotsalainen vastaa ”Nothing” ja lipuu pois luotani 

hieman väkinäinen hymy kasvoillaan.  Keskustelu on ohi, Suomalainen vastaa samoin, hänkin 

tekee ”ei mitään”.

Muutama tyttö on ratsastanut hevosella, ollut biitsillä jne. Tosi halpaa, hotelli on oikeas

taan motelli, hyvä ilmapiiri ja auttavainen väki.

Neljä tyyppiä on Lahdesta, katselemme suomalaista. Lahtelainen, nimeä en muista, huik

kaa ”panisin”. Myönnän mielessäni, että panisin itsekin. Shotteja ja lisää shotteja. Vessan sei

nät tärisevät basson monotonisessa biitissä. Sen tahdissa ihmiset juovat viinaa, minä mukaan 

lukien. Minulle tarjotaan, juon eriväristä viinaa, on tarjoilijoiden viimeinen ilta. Sesonki päät

tyy ja alkaa talvi. Baarit sulkevat pian. Sisäänheittäjät eri maista palaavat maihinsa.

Poljen pyörällä hotellille kello neljä. En saa mielestäni ajatusta, että olisin vastuussa perheen

isän valinnasta mennä Suomeen. Hän sanoi, että oli ajatellut mennä Saksaan, mutta tavates

saan minut hän teki päätöksen tulla Suomeen. ”Onko siellä hyvä käydä koulua?”, hän kysyy 

ja katsoo pikkupoikaansa. Suomessa se on ilmaista. Toivon sydämestäni, että hän ei tule vi

haamaan minua päätöksensä takia. Sanoin hänelle, että siellä on ihmisiä, jotka ajattelevat 

asioista toisin, jotka ovat tietämättömiä ja peloissaan. Hän vastasi, että se on niin kuin muut

kin maat. Se ei ole paratiisi, mutta rakastan maatani. Se on turvallinen. Ainakin oli, kun sieltä 

lähdin. Ei pommeja. 
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Kolmas päivä, Kos

Tänään oli vaikea päästä liikkeelle, mutta maailma on vain kysymisen päässä ja selittämisen. 

 Otin lisää hidastettua videota. Siinä yhdistyy mielestäni maalaus ja valokuva. Se kertoo 

enemmän kuin pysähtynyt kuva. Sitä paitsi, se alkaa hyvällä tavalla olemaan klisee, joten 

voin käyttää sitä ”turistimaisesti”. Ja kuvaaminen puhelimella on myös helvetin helppoa. Iso 

kamera pelottaa.

Taisin kohdata tänään pakistanilaisia. He sanoivat olevansa Syyriasta ja kun jatkoin 

keskustelua kysyen mistä päin Syyriaa he ovat: ”i don’t speak english”. Tunnelma oli hieman 

vaivaantunut.

Tein myös huomion: Journalisti saa pahoja katseita. Sanon olevani ”artist”. Taiteilija. 

Dokumentarismissa voin yhdistää mielikuvituksen, taiteen keinot ja todellisuuden. Antaa jo

tain enemmän kuin pelkän valokuvan, antaa enemmän tilaa mielikuvitukselle, tuon lisää ta

soja. Siksi olen mieluusti taiteilija verrattuna kuvajournalistiin.

Olen taitelija ja se on hyväksyttävää, olen se mikä olen, kun olen aito voin kohdata ih

misen. Tuntuu, että taiteellinen kehoni työskentelee monella tasolla ja kokonaisemmin. Olen 

skarpimpi. Tämä siis toimii.
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Neljäs päivä. Kos

Miten murtautua lukosta. 180. Opettele brassijujitsun tekniikkaa ja sovella. Kysy sopaselta.

Kuvaa rannoilla, myös päivällä. Sit haastattele lisää. Hyvä meininki. Olen onnellinen, kun 

teen! :) työtä millä on tarkoitus.
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Kukalle

Kirjoitan tätä Kosin yössä, satamassa, jonka valot väreilevät lyijymäisen meren pinnalla. 

Keltaista, sinistä ja valkoista, pinkkiä. Pidän kaupungeista yöllä. Täällä on vähän saman

laista kuin Chiang Maissa,Thaimaassa. Tää on helposti hallussa. Pidän tästä paikasta enem

män kuin Prahasta. Isot kaupungit ahdistavat. Äsken kuvasin viimeisen muistikortin täyteen. 

Porhalsin sinne viimeiselle rannalle täyttä höyryä, poljin kilpaa auringon laskun kanssa ja tai

sin ehtiä. On nälkä. Sie olet mielessä. Siun ihana äänesi, ja se miten silittelet miuta ja kömmit 

syliin. Ja sanot, että ”mää tulin ny retkelle”. Rakastan sinua. Siitä ei pääse mihinkään. Olet kos

kettanut jotain.
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Tee hyvää. Se kuuluu hyvän elämän komponentteihin ja tekemiseen.

Hs.17.9. Luennoillaan Pessi heijastaa usein valkokankaalle Tiibetin hengellisen johtajan 

DalaiLaman mietelauseen: Jos haluat toisten olevan onnellisia, harjoita myötätuntoa. Jos ha

luat itse olla onnellinen, harjoita myötätuntoa.

Afganistanilainen Abdullah on tuonut koko perheensä. Hän kysyy miten 17 sanotaan 

englanniksi. 17 ihmistä saapui nelimetrisessä veneessä. Vettä tuli veneeseen, kaikki äyskäröi

vät sitä pois minkä ehtivät. He pyytävät ottamaan itsestään kuvan.

”Syria, red alert.” 

Kaksi kaverusta poliiaseman edessä, hekin tulivat eilen. Toinen heistä tarjoaa keksin ja toinen 

näyttää kännykästään kuvaamaansa videota merimatkasta. Kirkas auringonpaiste heijaste

lee näytöltä, jossa näkyy ihmisten hahmoja aamun kajoa vasten. Meri on tyyni. Heillä on kas

voillaan jännittynyt, ja valpas katse. 
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Kos, viimeinen

Unohdan filmit. Ihmisiä on paljon. 

Tapaan saksalaisen valokuvaopiskelijan ja egyptiläisen tutkijan. He tulivat juuri äsken. 

He istuvat paikalle, missä on vanha tuttu, Ahmed, joka tarjosi eilen keksejä. Hän pyytää mi

nua istumaan viereensä ja on kuin tapaisimme pitkästä aikaa. ”You are tired. Sleep here with 

us.” Kiitän, mutta lentoni lähtee aamulla. ”Good luck”, sanon.

Tapaan 10vuotiaan Osaman, joka näyttää minulle, kuinka pelastusveneen airolla soudetaan.

Pyydän kuvaa varten Osamaa pitämään airoa niin kuin äsken. Hän ymmärtää väärin. 

Yhtäkkiä hän ottaa asennon ja pitää airoa kuin kivääriä. Käyn neljättä kertaa samalla gril

lillä syömässä. Paikan pitäjät hymyilevät minulle, tutulle asiakkaalleen. Heidän tyttärensä on 

yksi maailman kauneimmista naisista.

Pyöräilen kuin vimmattu.

Riittämättömyyden tunne. Miksi olen näin ujo, enkä voi tehdä enempää. Otin kuitenkin aske

leen. Sanoin ”Hei, I´m Mikko from Finland. How are you?”
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Tämä viikko Helsingissä. Ehkä käyn pikaiseen Lemillä. Kos –kuvat valmiiksi.
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180. Ristiriitaan perustuva työskentelymetodi

Oivallus; näen ristiriidan, niinku Miller näkee. Mitä jos lähdet ajattelemaan tätä ristiriitaa 

jo välineessä. Hidas/nopea. Journalistisen hetken kuvan taltioiminen palkilla, maailman hi

taimmalla kameralla. Mitä ristiriitaisemmat ääripäät: Sen enemmän tilaa epäonnistua on

nekkaasti. Vaatii rohkeutta ja heittäytymistä, hyväksyä se, että menettää jotain. Mutta ehkä 

saa tilalle jotain mitä ei tullut ajatelleeksi.

Siksi kenties maalaan isosti. Annan sen teknisen hiomattomuuden näkyä, niin, että siitä 

tulee se juttu, ja tärkeä osa sisältöä.

Kitkan synnyttäminen.

Energiaa saa kuluttamalla energiaa.
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En nukkunut yöllä yhtään. Mietin vain Kukkaa. Sydämeni hakkasi. Minut jätettiin eilen. Olen 

yksin. Aamulla herätessäni olin maailman surullisin ja yksin. Niin yksin, että en tiennyt, että 

maailmasta löytyy niin yksinäistä paikkaa. Tuntui, etten mitenkään pääse työskentelemään. 

Heta on täällä. Lähdimme kuitenkin. Minulle syntyi jälleen se ajatuskehä: miten voin hyödyn

tää tämän tuntemuksen. Syntyi otsikko ”Love” ja ”vittu mie tarvon saatana siellä vitun suolla. 

Se on rakkaus.” Ja niin kävi. Menimme suolle. Teimme performansseja yhdessä ja erikseen. 
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Nautimme tekemisestä, emmekä miettineet sen kummemmin. Ajattelimme tätä dialogina.  Se 

oli todella vapauttavaa. Sattuma, tila ja aika työskentelivät kanssamme. Harjoitusohjelma al

koi toisen ihmisen mukaantulona. Yhteistyönä. Se oli huikeaa ja olimme innoissamme. Olin 

läpimärkä. Muistan tarponeeni suolla ja huomasin, että saappaani ovat irtoamassa, toivoin, 

että niin käy. Toivoin todella ja niin kävi. Sattuma palkitsi. En uskalla katsoa videota. Juoksin 

suoraan talolle, ilman saappaita, pellon läpi. Ja nauroin. Onneksi minulla on tämä työni.

Uskon taas tekemiseen ja itseeni.

Kävin tutkimuksen ytimessä, SUOLLA.

Liike kahden eri pisteen välillä. Syntyy kitkaa, toimintaa, jossa sattuma suuressa osassa. Koko 

tutkimuksen tämä vaihe kiteytyy suoperformanssissa! Omaelämäkertainen lähtökohta. Liike, 

kohde, ristiriita, tekeminen.

Tänään saimme monta onnistumista. Tartuimme raekuuroon, ja auringonlaskuun ja mopoon.
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Eilen puhuimme saunassa joutilaisuudesta Teemun kanssa. Tiivistynyt joutilaisuus. Ja sitou

tuminen. Kaiken aikaa ei tarvitse olla ”tekemässä”, mutta sitten kun tekee, tekee ajan puitteis

sa ja tekee täysillä.

Tiivistynyt joutilaisuus voi olla vaikka vain viiden minuutin hetki.

Tänään en ole tehnyt vielä muuta kuin puhunut, keskustellut ja kirjoittanut. Ajatellut. Tajusin, 

että haluan lähteä katsomaan mitä maailmasta löytyy jonkun kanssa käsi kädessä. Ja elämän 

salaisuus. Sen taisin selvittää. Se on uteliaisuus. Sen avulla elämästä tulee ihmeellistä ja aika 

hidastuu. En tarvitse mitään adrenaliinia, sen uteliaisuuden avulla kulman takaa voi löytää 

uskomattomia asioita.

1 4 . 1 0 . 2 0 1 5

Kävin Hoplopissa. Sehän on vähän kuin Siilo, syntyi ideoita installaatioista. Tuntuu, että ny

kytaide on monesti hoploppia, mutta vakavimmilla asioilla höystettynä, silti pohjautuen leik

kiin.

Muistin taas kuinka tärkeää on ryömiä lapsen tasolla, siis maanrajassa ja tunneleissa.
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Ja minä rakastan Kukkaa ja uskon, että tämä saadaan toimimaan, nautin niin paljon hänen 

seurastaan. Se on niin luonnollista. Tuntuu, että Kukka on osa minua. Se on ihanaa ja pelotta

vaa, minä olen aika paljas nyt ensimmäistä kertaa. On vain luotettava.

1 6 . 1 0 . 2 0 1 5

Soitin hirviporukoille. Olen taas mukana. Jännitti soittaa, mutta jotenkin olen rohkeampi. 

Mielenkiintoista nähdä miten ajatteluni on muuttunut. Onko systeemi/harjoitusohjelma vai

kuttanut minuun. Löydänkö uutta teemaa? Tällä kertaa sovimme, että homma on vapaampaa. 

Ei enää jokaviikkoista.

Rummuissa latinomeininki kiinnostaa.

Puhuin Kukan kanssa mustasukkaisuudesta, ja siitä kuinka pahalta se tuntui. Mieleni heittää 

minulle ilkeitä kuvia. Enkä minäkään ole syytön. Tätäkin kirjoittaessa vituttaa. Siksi on hyvä 

kirjoittaa, on myös hyvä puhua.

Kukka on rohkea, hän kunnioittaa minua rehellisyydellään. Minä haluan toimia samoin.  

Mutta olen kehittynyt. En enää lähde pois tai peräänny. Olen oikeutettu tuntemaan. Ja saan 

sanoa, miltä minusta tuntuu. En halua tukahduttaa enää itseäni, en halua padota asioita. 

Meillä on samanlaiset haaveet. Ja nyt mahdollisuus. Tuntuu, että olemme samalla sivulla.

Maalasin myös hieman. Sitä pienintä teosta. Tuntuu, että se vaatisi mustaa ja tärpättiä. Se on 

mennyt eteenpäin. Voisi alkaa treenaamaan piirtämistä, sitä kaiverrusta ajatellen.

1 7 . 1 0 . 2 0 1 5

Heräsin aamulla, menin hirvimajalle. Olin hieman jäässä, mutta en soimannut itseäni. Olin 

palkin kanssa. Opin toimimaan sen kanssa. Se tekee hyvää. Kivaa pyytää Kukkaa peijaisiin. 

Palkki ja 90 mm. linssi. Se tuntuu toimivan. Siis sisätiloissa ainakin.

1 9 . 1 0 . 2 0 1 5

Eilen kävin opinnäytetapaamisessa Teemu Mäen kanssa. Jännitti, se oli kuitenkin todella hy

vä ja avartava kokemus.

Maalaukseni ovat keskeneräisiä. Olisi hyvä, jos niissä olisi jotain vähemmän tai enem

män. Ja leikin abstraktin ja figuratiivisen välimaastossa, yrittämättä olla figuratiivinen lain

kaan, vaan oon enemmänkin kiinnostunut siitä, miltä joku muoto näyttää ja öljyväri tuntuu.
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Tuli hyviä pointteja. Ja sellaista fiiliksiä, että hän uskoi minuun. Oli hienoa laittaa kaikki hä

peä, niin, vittu, että hävetti näyttää maalauksia maalarille. Mutta sen takia se olikin tärkeää, 

ja siksi on tärkeää, että laitan ne siihen opinnäytetyöhön myös. Häpeää kohti. Aina voi tehdä 

pöytälaatikkoon, mutta siitä eteenpäin meneminen onkin sitten eri juttu ja vaatii kanttia.

Valokuvat olivat Teemun mielestä hyviä, niissä ei ollut sitä keskinkertaisuuden fiilistä. Ja 

maalauksessa hän kehotti tsekkaamaan informalismin. Performanssit, niitä joita häpesin eni

ten näyttäytyivätkin helvetin oivaltavina, kun niitä kaikkia katsoi samaan aikaan. Hän sa

noi myös, että ne tarvitsevat kontrastin. Esimerkiksi jonkin haastattelun, missä olisi eri alojen 

asiantuntijoita puhumassa maatalouden merkityksestä.

Olin tapaamisen jälkeen helvetin hyvällä päällä.

Sitten alkoivat taas ne vanhat ajatukset tulla päähäni: ero. Laura on mennyt eteenpäin. Minä 

vain poljen paikallani. Tämä on tosi epäreilua Kukkaakin kohtaan. Helvetti, mie olen tuulivii

ri, joka aiheuttaa läheisilleen vain pahaa oloa. Siltä minusta juuri nyt tuntuu.

2 0 . 1 0 . 2 0 1 5

Tämän päivän olen uhrannut eroni käsittelylle. En mahda mielelleni mitään. Toivon taas. 

Tämä on piinaavaa. Tiedän, että entiseen ei ole paluuta. Nyt tuntuu, että minulla olisi työka

luja. Olen nyt Kukan kanssa. Huomaan ajattelevani koko ajan Lauraa ja Mechelininkatua. 

Mikko, sitä paikkaa ei enää ole. Aika kultaa muistot. Minulla on ihan valtava ikävä Lauraa. 

Sitä tunnetta, kun kaikki oli hyvin ja pystyi katsomaan HBO:n sarjoja ja syömään karkkia 

sängyssä. Voi luoja, miten minulla onkaan ollut ikävä. Ajatteleekohan Laura ikinä näin? 

Tuleeko hänelle havahduksia, että Mikko ei enää ole siinä. Miten hän on asiat hoitanut. 

Varmaan tosi hyvin. Laura ei ole samanlainen itkupilli kuin minä.

Tämä on ollut todella vaikeaa.

Tuntuu, että olen taas vaikeuksissa ja umpikujassa.

Vittu, kuinka hirveää.

Olen tuuliviiri. Yksinäisyyttä pelkäävä sitoutumiskammoinen Mikki Hiiri.

2 1 . 1 0 . 2 0 1 5

Tänään oli oikea tapaamisten päivä. Psykologi aamulla. Sitten koululle näyttämään projektia 

Hannalle ja Jyrkille. Sitten Hetalle ja sieltä valmentajan luo. Ihmiset, Hanna ja Jyrki sanoi

vat, että pidä spiritti loppuun asti. Hanna sanoi luottavansa minuun kirjoittajana. Se tuntui 

hyvältä. Tuli idea Vincent van Goghin ja Kalervo Palsan keskusteluista. Minä keskustelisin 

heidän kanssaan. Siihen saisi sen Van Goghin liekin ja palon ja köyhyyden kanssa painimisen 

ja Kalervon kanssa fantastisen realismin. Tässä voisin käyttää sitä performatiivista kirjoitta

mista.

Nyt tuntuu, että voisi olla kirjoittamisen aikaa. Turha sitä on pelätä. Mahtavaa, että voin 

kirjoittaa.

Valmentajani kanssa oli huikea tapaaminen. Huomasin, että poimin hänen puheestaan sano

ja. Olen oppinut kuuntelemaan. Keskustelut ovat löytöretki. Se, että olen puhunut, on tehnyt 

minusta uteliaan. Ja minulla on halu auttaa. Syntyi uusi sana ”Kompassio”, vahingossa. Siinä 

on se elämänohje: intohimo, myötätunto, suunta, eri asteisen kärsimyksen hyväksyminen, na

vigointi/eksyminen/heittäytyminen.

Huomasin, että olen määritellyt sanat ”jämpti” ja ”itsevarma” uudelleen. Nyt alan taju

ta mitä ne omalla kohdalla tarkoittavat. Ne rakentuvat luottamuksesta omaan tekemiseen. 

Tekeminen ja tekemiseen palaaminen ovat johtaneet tasaisuuteen, omaan ”jämptiyteeni” ja 

itsevarmuus on syntynyt tästä kokemuksesta, heittäytymisistä, pelottomasti rehellisyydestä 

ja sen tajuamisesta, että mitään elämää kummempaa ei kuitenkaan tapahdu. Luottamus elä

mään.

Tuo ratkaisukeskeisen mallin tekeminen auttaisi varmasti taiteilijoita ja opiskelijoita suun

nattomasti. Tässä olisi miun pedagoginen mahdollisuus! Muutenkin tuo paperi on korvaama

ton. Siitä tulee hieno teos. Ja tämä kirjoittaminen on hienoa, siis tämän päiväkirjan.

Valmentajani sanoi, että minussa on tapahtunut muutos, olen vakaampi. Hitto, niin minusta

kin tuntuu.

Weselius mainitsi jonkin runolauseen, että kirjoitan jotain. Mainitsi myös Belovin sisarukset. 

Pitää katsoa. Weselius mainitsi myös, että tämä on ”ihme”.

Ihme. Se on ihmettelyä, uskomista.

Kohta pääsen maalaamaan ja kokeilemaan mitä mieltä olen minimalistisemmasta tai run

saammasta.

Helvetti, miten tärkeää ihmisten kanssa keskustelu on. Mitä enemmän annan, sen enemmän 

saan
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Työpäivä Mustasaaressa. Mietin Lauraa.

Puhuin Akselin kanssa. Se helpotti. Myö ollaan täysin samanlaisia. Yksinäisyyttä pelkääviä 

sitoutumiskammoisia. Vittu, mikä paradoksi. Varmaan olisi hyvä päästä tästä eroon. Mutta. 

Huomaan, että olen paljon tasaisempi. Luotan siihen, että miulle käy hyvin. 

Kukan kanssa onnistuu, jos onnistuu. Mitään elämää kummempaa ei kuitenkaan tapah

du. Miten hieno lause!

Tänään soitin hieman haitaria.

Ylläpidän kirjoittamista. Mahtavaa! Tämä tulee itsestään, kaksi päivää voi olla taukoa ja sit

ten HALUAN kirjoittaa. En ikinä ajatellut voivani kirjoittaa. 

Tänään on vituttanut aika paljon. Mutta nyt on hyvä fiilis. Kaiken suhteen.

Sain kossupullon Ilkalta lahjaksi. Sillä on kiero huumorintaju. Sanoin, että vihaan kossua 

aiemmin päivällä. Pitäisiköhän juoda se performanssina? Kaivuria pitää kuvata ainakin.

2 5 . 1 0 . 2 0 1 5

Sunnuntai. Hirviporukka.

Heräsin seitsemältä. Vitutti aivan suunnattomasti, olisin vain halunnut nukkua. Olisin joten

kin kai halunnut velloa vielä vähän aikaa surussani.

Menin kuitenkin. Uteliaisuus voitti.

Ja voi helvetti, se oli mahtavaa. Mie kuvasin palkilla. Palkki on mieletön väline. Ja pitää olla 

rohkea, että kuvaa sillä. Se myös jotenkin vapauttaa, minun ei tarvitse koko ajan tehdä.

Se 90 mm on loistava polttoväli. On huikeaa, että saan olla siellä ja kuvata. Ja ne äijät tykkää 

tuosta palkista myös.

Pitää kuvata ruhoja pimeyttä vasten. Siitä tulee hieno ja vaikuttava näky. Ja pelottava. Ja 

kaikki!

Illalla maalasin. Kokeilin.

2 6 . 1 0 . 2 0 1 5

Tänään, heti herättyäni vein maalauksia Dodgella Haikolle. En köyttänyt sitä kuormaa ko

vinkaan hyvin, ja Nisolan mäessä se toinen maalaus sai ilmaa allensa ja lenteli ojaan. Ja pres

su myös. Katsoin peilistä loittonevaa suorakulmiota ja villinä lepattavaa kevytpeitettä, Mie 

pysäytin auton ja juoksin maalauksen perään. Se oli 60 metriä takavasemmalla. Kaijansinkon 

pellolla. Onneksi en tappanut ketään sillä lentävällä maalauksella. Kukaan kylän vanhuksista 

ei ollut sauvakävelyllä. Tästä saisi kyllä hienon kohtauksen elokuvaan. Matti oli nähnyt toi

minnan, kun se oli laittanut traktorin kauhaa kiinni. Nauroi kuulemma vitusti.

Peruuttelin Dodgella sitä peräkärryä ladon ovea kohti. Siitä ei meinannut tulla mitään. Irja ja 

Matti katsoivat ja nauroivat, mutta mie päätin sen sinne peruuttaa. Mikä kiire tässä oli ja sain 

harjoitella rauhassa. Tajusin, että tää on nyt Mikko semmoinen testi. Luotin itseeni. Luotin, 

että se menee sinne. Ja sinne se meni. Tuskin kukaan on ollut niin onnellinen ja ”valaistunut” 

Dodgella peruuttelun jälkeen.

Mutta tuolla tavalla ajatuksia ja omaa toimintaa muutetaan. Pienillä arkisilla asioilla ja jat

kuvasti itseä muistuttaen.

Toinen valaistuminen tapahtui iltapäivällä. Katselin maalausta, sitä uusinta ja huomasin 

kuinka auringon valo osui siihen. Kuvasin videota. Siellä oli se keskipuu kehikossa kiinni ja 

ajattelin, että kuvaan sen seuraavalla kerralla ja otan sen silloin pois. Mutta sitten ajattelin, 

että tässä puhuu taas vanha Mikko. Miksen tekisi sitä nyt? Ja sitten sahasin sen puun pois. Ja 

kuvasin videota ja kissa meni sinne maalauksen taakse. Ja mie mietin Kalervo Palsaa ja Van 

Goghia. Sitä, että saisi hyvän dialogin tuohon videoon ääniraidaksi. Tulesta ja palosta. Palsa 

kirjoitti, että se oli kuin Van Gogh.

Mie olen oikeilla jäljillä tässä. Se päiväkirjan kirjoittaminen on hyvä juttu ja idea. 

Ja tänään on ollut todella hyvä päivä!! Sydänsurujen ja kaikkien osalta.

Rakastan sitä mitä teen. Pidin myös videopäiväkirjaa.
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Olen bussissa matkalla Lappeenrantaan. Sain tehtyä apurahahakemuksen,

Soitin hieman rumpuja. Systeemi on rumpujen soittoa. Systeemi on rytmiä, säännöllisiä 

iskuja ajassa, olisiko joutilaisuus siellä iskujen välissä. Ja hengitys. En ole hengittänyt pitkään 

aikaan. Olisiko tämä bussimatka pyhitetty meditaatiolle. Biitti ja tyhjät iskut, tyhjä tila.

Ja nämä ajatukset syntyivät, kun rummutin. Tartuin pitkästä aikaa kapuloihin ja katsoin 

niitä uudella tavalla.

Rummut muutenkin parantavat kokonaisuuden hallintaa, vaikka se kokelas väittikin 

muinoin armeijassa, että kokonaisuuden hallintani on heikkoa. Kokeilisi soittaa rumpuja.

1 1 . 1 1 . 2 0 1 5

Luoman kanssa tapaaminen

Ymmärsi miuta ja sanoi olevansa fiiliksissä. Kehotti olemaan katsomatta liikaa, mitä oon 

saanu aikaan. Pitää tehdä vaan. Ettei lähtisi siihen, että täydentäisin jotain. On hyvä pitää 

homma tuoreena. Hahmota vähäksi aikaa, sitten taas hajota. Shoot and forget, niiku Aukusti 

(Heinonen) sanoi.

Luoma näki Palsaa miun kuvissa. Sanoin sille, että oon fani ja luen niitä päiväkirjoja. 

Puhuttiin myös Francis Baconista. Näytti maalauksen, jossa lamppu ja verta. Käytti maalaus

ten kohdalla sanaa houreinen. Mie tykkäsin.

Sanoin, että oon miettiny esseetä, jossa Kalervo Palsa, mie ja van Gogh keskustellaan. Se eh

dotti, että siitähän voisi tehdä videoduuninkin. Hah, totta. Ja Palsallahan on se taulu, missä 

Mukka, Palsa ja Särestöniemi kohtaavat.

1 7 . 1 1 . 2 0 1 5

Mitä olen tehnyt muutaman viime päivän aikana? Tehnyt ison taulupohjan, johon maalaan 

jotain siitä Pariisin tapahtuman aiheuttamasta heräämisestä. Maailma raaistuu, vaikka sitä

hän se on ollut koko ajan. Vasta nyt Eurooppa tuntee sitä nahoissaan. Pelkoa.

Sunnuntaina kävin myös hirviporukan mukana kuvaamassa. Kimmo haavoitti vasaa, sai 

sen onneksi hengiltä tunnin päästä. Sanoi ”ei menny niinkuin Strömsössä.” Sanoin siihen, että 

tämä on ItäSuomi.

Kuvasin sillä helvetin palkilla pimeässä metässä. Sormet jäässä ja räkä valui nenästä. 

Toivottavasti sain edes jotain tallennettua. Yksi vasa on vielä jäljellä. Siihen voisin ottaa digi

taalisen kameran mukaan. Toisaalta pidän siitä, että vähän on vaikeaa.
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Luin Facebookista, että Aapo voitti jonkun vuoden nuori Pohjoismainen valokuvaajapalkin

non. Helvetin hieno homma! Se antaa uskoa. Vituttaa vaan, että ei itse tajua edes, että moisia 

kisoja on olemassa. Kuulin eka kertaa. Sen takia voisi olla paremmin skenessä mukana. Että 

tajuaisi hakea noita. Huomasin myös, että tulin hieman alakuloiseksi, aloin vertaamaan itseä

ni muihin. Kateuttako? Ja jotenkin tuntui, että en ole saanut mitään aikaa. Vaikka olenhan mie 

saanut aikaan vaikka kuinka helvetisti. Ja mie voitan vielä senkin palkinnon. Organisoidun 

paremmin. Sain onneksi haettua siihen Lappeenrannan näyttelyyn, vaikka olin tehnyt 12tun

tisen kuvauspäivän.

Tänään aloitin uuden projektini. Sen nimi on metsän harvennus. Harvennan parikymmentä 

hehtaaria metsää. Se opettaa miulle hyvää priorisointia, sillä olen helvetinmoinen jahkailija. 

Periaatteessa homma on yksinkertainen. Valitse puu, harvenna sen ympärys vähintään metrin 

leveydeltä. Kaikki lehtipuut helvettiin. Mutta sitten mie olenkin kusessa. Yritän heti hallita 

isompaa aluetta. Pohdin tuon ja tuon puun suhdetta. Olisiko tuo kuitenkin elinvoimaisempi? 

Mikä mie olen tuomitsemaan kuolemaan ketään näistä? Onko tässä nyt metri? Entäs tässä 

aukealla. Aukealle pitää jättää puita. Ja sitten tapahtuu virhe. Osun terälläni puuhun, mikä pi

ti säästää ja kiroilen ja tuskailen. Se vaivaa miuta kauan. Stressaa ja tunnen olevani maailman 

paskin metsuri. Jätän liian isoja kantoja. Haluaisin lähteä helvettiin täältä. Märkä rukkanen 

osuu jatkuvasti stopnappiin ja sammuttaa koneen. Ja saha pitää jatkuvasti vetää uudelleen 

käyntiin. Se prosessi on vittumainen, ensin se saha pitää jollain konstilla saada pois vyötäisil

lä olevista valjaista. Sitten se vedetään käyntiin paskassa asennossa. Ja taas se venkutellaan 

vyötäisille.

Kahden tunnin ajan mietin vain exäni kommenttia, miten mie olen niin herkkä ja miun pitäs 

olla jämptimpi, sillä siitä naiset tykkää ja että, nykyinen äijä on ”huhhuh, se on paksunahkai

nen, sitä ei hetkauta mikään.”

Jumalauta. Tuo harvennus tosiaan tekee miulle hyvää.

Sunnuntaina melkein erottiin Kukan kanssa. Kai haluaisin erota, mutta en pysty siihen. 

Tuntuu, että taannun. Tuntuu, että parisuhde tekee miut onnettomaksi. Rakennan siitä van

kilan päähäni. Onneksi on työni. Se työ mitä rakastan. Taiteen tekeminen, ”sulla on ne omat 

jutut” niiku Lauran isä sanoi. Vitut ne ole mitään omia juttuja. Ne ovat miun työtäni. Niistä 

on vain helvetin vaikea saada rahaa, siksi niissä on tehtävä enemmän töitä. Mie olen työssäni 

ahkera. Jumalauta.

Katselen maailmaa kuin kirjailija. Päätin, että kirjoitan päiväkirjaa nyt vähän harvemmin. 

Mutta sitten kun kirjoitan, kirjoitan. Olen siinä läsnä. Harvennan. Jätän kuusia ja mäntyjä.

Kirjoitan tätä Lucky Monkeysissa. Kirjoitan väen hälinän keskellä. Siinä on jotain siistiä, 

tunnen itseni kirjailijaksi. Joka on sykkeen keskellä. Vähän Henry Milleriä. Kai se kirjalli

suus kasvaa elämän sykkeestä. Eikä ehkä niinkään hiljaisuudesta, ei, se kasvaa molemmista. 

Hiljaisuus on musiikissa läsnä, niissä tauoissa, ja äänessäkin. Ääni sisältää hiljaisuuden, sillä 

se on äänen vastakohta. Sitä vasten ääni määrittyy. Tai onhan hiljaisuuskin ääni, eikä ole iki

nä hiljaista. Täysin hiljaista.

On hyvä levähtää hieman. Sydämeni tykytteli sen krapulassa riehu

misen, kivien pyörittelyn jälkeen aika tavalla. Se alkaa vähän taas 

normalisoitumaan. Enää en ole niin helvetin väsynyt jatkuvasti.

Oikeastaan tämä marraskuu on mennyt hyvin. Olen tehnyt asioita. Rahatilanteeni on katast

rofaalinen. Mutta olen tehnyt silti. Pystynyt ajattelemaan tulevaisuutta. Miulla on kohta ai

kamoinen portfolio. Se on tulevaisuutta varten. Alan pitää tästä touhusta. Pystyn tekemään 

työtäni minimaalisella budjetilla. Tämä tuo vielä rahaa. Myyn vielä duunejani isolla rahalla. 

Se on varma. Maalauksia sekä valokuvia, kirjoja sekä mediateoksiani. Ja opetan. Saan apura

hoja. Siitä työskentelystä tulee elämäni moottori. Sen avulla en vajoa synkkyyteen, vaan elä

mälläni on tarkoitus. Elämäni tarkoitus ei ole olla perheenisä. Voin olla sitäkin, mutta olen 

taiteilija. Mie en tiedä kyllä, että mitenköhän kukaan nainen miuta kattelee. Mutta olen kun

nianhimoinen sälli, siitä ei pääse mihinkään. En mie välitä rahasta, mutta haluan tehdä taide

historiaa. Ja sitä mie teen. Perkele, ja ilolla!

2 1 . 1 1 . 2 0 1 5

Menin tänään Parkonsuolle. Lampaat tuijottivat minua. Minä tuijotin lampaita. Matti 

Haiko

2 6 . 1 1 . 2 0 1 5

Istun koulussa. Katselen materiaalia. Jumalauta. Se suo, kaivuri ja haitariperformanssi ovat 

mielettömiä symboleita. Ja se suossa rämpiminen. Hitto, Mika Myllyläkin puhui siitä. Mie 

veikkaan, että se oli onnellisimmillaan, kun se tarpoi suolla räkä poskella.

Suunnitelma: Amelie, tarpominen, Matti, iskä, kaivuri, kesä. Suo, kuokka ja Mikko.

Rakkaus, kaipaus, periksi antaminen, peräänantamattomuus, kauneus.
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Olen helvetin surullinen ja apea. Vieressä kirkasvalolamppu ja tietokone, jolta olen katso

nut päivän aikana kolmesti pornoa. Tänään on Nuoret –näyttelyn avajaiset. En ole siellä, 

en päässyt mukaan. Kaikki ystäväni voittavat palkintoja. Minä en selviä puhelinlaskustani. 

Se meni juuri kiinni. Puhelin siis. En taida välittää, välitän kuitenkin. Miten helvetissä sel

viän näistä rahahuolista? On pakko mennä sossuun. Mutta. Ajattelen apeina hetkinä Arnold 

Schwarzeneggeriä. Se ei pelännyt häviävänsä, vaan näki aina itsensä voittajana.

Johtuuko apeuteni siitä, että seurustelen? Sammutan itseni? Miksi helvetissä ajattelen 

niin? Pidän itseni pinnan alla. Helvetti. Taidan olla masentunut. Miksi en voi irrottautua? 

Koska pelkään, että teen virheen. Olen taas keskellä elämänpelkoa ja tunnen itseni pieneksi, 

aivan hiirulaiseksi. Luovutan olemuksestani jonkin suuren palan.

Hitto, kun on taas hankalaa. Ei vaan jaksaisi. EI enää tippaakaan. Takerrun vain nega

tiiviseen palautteeseen ja jään siihen pyörimään. Voi helvetti. Tuntuu, että hukkaan elämäni 

tähän murehtimiseen, mutta en pääse siitä irti. En millään. Tunnen syyllisyyttä, kun mietin 

Lauraa ja samalla yritän olla täysillä läsnä Kukan kanssa. Hän ansaitsisi parempaa, ansaitsi

si miehen, joka palvoo häntä. Helvetti, onko miun vaan pakko erota?
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Olen koulussa. Täällä on joulumyyjäiset. Helvetti, mikä määrä ihmisiä. Huomaan olevani pa

niikissa. Pelkään näkeväni Lauran ja hänen uuden miehensä. Pala kurkussa. Ihmisten paljous 

pelottaa. Tulen yhdeksänteen kerrokseen. Täällä on rauha. On minun oma projektini. Katselen 

maalaamaani taulua, mietin miten sitä voisi viedä eteenpäin. Voisiko käyttää maalausta ne

gatiivina? Toisin sinne valoja. Ja yhdistelisin niitä. Loisin varjoja. No, miksen voisi.

Ja, ainiin. Haluan kuvata mustavalkoisen kuvan, missä isäukko tai Masa sahaa laikalla 

ja kipinät lentää.
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Istun ratikassa. Kävin juuri töissä. Raksalla. Kannoin pahveja roskalavalle Vladislavin kans

sa. Ylläni on huomioasu, duunarin asu. Tajusin, kuinka hienoa on purjehtia ja seikkailla eri 

ammateissa, päästä näkemään ikään kuin kirjailijan silmin eri ihmisten elämää. Siinä hei

tellessäni pahveja roskalavalle kolossimaisen rakennuksen edessä, joka pian valmistuisi, kat

soin ympärilleni. Tihkusade pieksi kasvojani ja maailma näytti syvän marraskuiselta, katsoin 

vieressä rakentavia keltapukuisia duunareita, jotka rakensivat perustuksia, ja sitten viereistä 

päiväkotia. Ja tunsin, että kuuluin tähän yhteiskuntaan. Se oli lämmin hetki. Muurahainen. 

Onnellinen muurahainen. Sitten taas omassa taiteen maailmassani, tai omassa päässäni olen 

jonkinlainen Lordi. Rakennustyömaalla olen kaikista pienin ja vähäpalkkaisin. Muut lähes 

säälivät minua. Silti tiedän olevani rikkain heistä kaikista. Melkeinpä säälin heitä. Olen aja

tukseltani notkea.

Työn teko tuntuu hyvältä. Otan siihen kirjailijan asenteen.

Kaksijakoiseen harjoitusohjelmaan tulee lisätä duunarin hommat.
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Tää menee hyvin. Tästä näyttelystä tulee huikea. Siitä tulee vitun hyvä. Asioita tapahtuu. 

Tästä tekstistä tulee tosi hyvä. Positiivinen.

Kirjailijan näkökulma työssä, erilaisissa töissä.

Opi Teemulta: Sen kyltymätön halu nähdä esim. se koulun näyttely. Ja itellä oli jotenki ylimie

linen asenne, se rajoitti, sit ku oli tyypin seurassa joka halusi ymmärtää, niin asenne tarttui.

Nyt korjataan hedelmää. Työskentelyn luonnollinen vaihe. Näyttelyt tukee sitä. 

Kirjanmerkkejä tulevaisuutta varten. Luontainen editointivaihe.

Ensin tehdään paljon, sitten vapaammin ja editoiden. Tahtia höllentäen. Alamäkijuoksu.
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Tänään taas vitutti. Mietin viime yönä Lauraa, ja olin tosi surullinen. Päätin tosin, etten ha

lua enää olla. En aio ottaa Lauraan yhteyttä. Olen ylpeä, ehkä liian, Mutta sitä se Laura juuri 

haluaisi, ”Kyllä mä kestän sun vaiheilut”. Jaa. Antaa olla, ei kenenkään tarvitse kestää minun 

vaiheiluitani. Mieluummin olen loppuelämäni hiljaa. Onkohan se nyt järkevää? On se varmas

ti, vaan sillä tavalla saa jotenkin neutraalia meininkiä.

Riitelin Kukan kanssa. Äänestäni oli kuulemma kaikonnut lämpö; ihan kuin olisin unoh

tanut Kukan, että kuka hän on. Olin ajatellut mennä Lappeenrantaan, en sitten mennytkään. 

Haluaisin kaikkia maailman naisia, ja sitten toisaalta en. En ikinä petä ketään, mutta minul

la on haluni. Voi voi, toivoisin, että voisin joskus ottaa rennommin, niin parisuhteen kuin ha

luni ja syyllisyyteni. Tein huomion: Tein performanssin/dokumentoin maalauksen viemisen 

Haikolle. Olin taas täynnä elämää ja tulin pois sieltä surun alhosta. En olekaan pitkään ai

kaan tuntenut sitä tunnetta, aivojen tanssia.

Innostus tarttui Satuunkin. Huomenna teen jotain lisää. Satu sanoi, että maalauksessani 

on kiteytynyt jotain. Olin iloinen. Helinä sanoo, että minun ei pitäisi maalata, hukkaan vain 
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aikaani. Helinä voi vetää käteen. Jos en maalaisi, minulla ei olisi nyt maalausta, eikä perfor

manssia.

Huomenna menen harventamaan metsää. Saan taas hieman puhdistettua päätäni. 

Siitä performanssista: Sen nimeksi kaavailin ”Intohimosta”. taustalle ehkä selitystä tulesta ja 

hehkusta. Kenties kirje Palsalle ja Van Goghille. Teen sen nyt:

Kalervo ja Vincent. Suonette, että kutsun teitä etunimillänne. Olen monesti ajatellut teitä 

matkani aikani, olette olleet mielessäni maalatessani, ja kirotessani elämää ja intohimon hui

pulla, silloin kun liekki palaa suurena. Intohimo. Väkevyys. Väri ja hehku. Tässä helvetin har

maudessa, joka on kuitenkin paratiisi. Harmaa paratiisi, mutaa ja paskaa. Varmaan niin kuin 

Kittilä, paitsi, että täällä voi olla jopa vähemmän ihmisiä. Tiellä polkee Pekka, minun vähän 

hullu setäni, joka puhuu itsekseen. Tuolla taustalla isoveljeni Ilpo sahaa puita, Husqvarna

merkkisellä moottorisahalla. Ja tämä märkyys rauhoittaa. Olen usein hukassa, mutta toi

sinaan vahva. Olitte tekin. Taiteessanne, tekemisessänne olette omalla reviirillänne, pyhällä 

maalla. Reviiri tai raja, ”pyhä” tarkoittaa reviiriä ja rajaa. Monesti tunnen, että ylitän rajan 

tehdessäni taidetta, nimenomaan tehdessäni. Astun toiseen todellisuuteen, toiselle planeetal

le, jossa eivät päde normaalit lait, vaan kaikki on muunneltavissa, löydettävissä, enkä kuiten

kaan löydä kaikkea vaan etsin. Ja se etsiminen on palkinto. Tämä paikka täällä on maailma 

pienoiskoossa.
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En ole pitkään aikaan kirjoittanut mitään. Harjoitusohjelmani loppuu huomenna. Olen saa

vuttanut paljon. Todella paljon ja olen itsestäni ylpeä.

Nykyään kaikki tuntuu helpommalle. Se on hyvä tunne. Minä valmistun, tästä tulee hy

vä. Olen löytänyt elämän salaisuuden, se on uteliaisuus, hymy ja mielikuvan voima ja luotta

mus. Intohimo, myötätunto, toisten auttaminen.

Puoli vuotta on tuntunut viideltä vuodelta. Tunnen olevani vanhempi ja nuorempi. Puhuin 

Outin kanssa. Rakastan keskusteluja nykyään.Puhuimme sattumageneraattorista.

Performatiivista työskentelyä, niin kuin tämä minun 6 kuukauden projektini. Oli muuten 

tärkeää, että tämä projekti sai elää. Se oli sidoksissa omaan elämääni, se ei kahlinnut, eikä ol

lut vankila. Se oli ikään kuin itsetarkkailujakso, jossa oli perseelle potkimista, sillä tiesin, että 

tekeminen on kivaa ja johtaa aina uuteen tekemiseen. Sitä piti vain harjoitella, sitä toistoa siis. 

Että uusi tapa olisi omaksuttu. Ja tajuaisi, että askel intohimon ja näkökulman vaihdon maa

ilmaan ei ole pitkä, vaan noin minuutin mittainen. Se on uskomatonta ja sen oppii käsin teke

misen kautta, ikään kuin verryttelyllä. Sama kuin menisin salille, kaikista vaikeinta on alussa 

lähteminen, tekeminen on aina kivaa, mutta kun on tarpeeksi lähtenyt, niin asiaa ei enää edes 

ajattele, siitä on tullut osa systeemiä. Siksi mieli on muutettava, ei ole järkevää miettiä jat

kuvasti tavoitetta, tehdä siitä vankilaa. Suuntaa katse, ja tee, tekeminen vie mennessään. Ole 

läsnä tekemisessä. Siitä saa niin paljon! Ja se on mielekästä. Siksi kaikki dieetit ovat perseestä. 

muuta elämäntapa. 
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On uusivuosi, istun Onnibussissa ja tämä on todella hyvä juttu. Tämä projekti on sysännyt mi

nut radaltani kohti avaruuksia. Tunnen suurta iloa ja kirkkautta. Hymyilen. Elämä on väke

vää. Säteilen valoa ja energiaa. Energia virtaa lävitseni. Tämä puolivuotinen muutti elämäni. 

Tuskin mikään opinnäytetyö on tehnyt niin.

180 päivää on ohi. Tai tänään on viimeinen päivä. Eilen olin Teemun luona ja testasimme 

näyttelyyn tulevia teoksia yms. Olen innoissani. Ne kaivuridialogit tulevat olemaan huikea 

menestys. Selvitin myös, että millainen siitä haitari videosta voisi tulla. Sen nimeksi tulee La 

Valse d´Amelie. 

Olen rohkeampi. Tanssin nykyään. Luotan tulevaan. Usko, tahto ja rohkeus. Kalervo 

Palsan sanoin, fanaatikon ominaisuudet.

Olen uudestisyntynyt. Hymyilen ja kujerran. Haluan. Kukka sanoi, että hän on oppinut 

minulta intohimoa ja uteliaisuutta. Luovuutta ja rohkeutta. Voin hyvin tällä hetkellä. Tiedän, 

että elämässä tulee yläja alamäkiä, mutta suhtaudun niihin muovautuvana kalliona. En pel

kää. Olen sanoinkuvaamattoman onnellinen siitä, että uskallan olla mikä olen. Olen oppinut 

olemaan itselleni armollinen.

Huom! 21.3.2017. Tämä oli viimeisen päivän alkuilta. Rehellisyyden nimessä kirjoitetta

koon myös illan toinen puoli. Muistan, että tuona iltana menin Lemille ja tarkoituksenani oli 

tehdä spektaakkeli, oikea loppuhuipennus. Spektaakkelin sijaan riitelin kaksi tuntia puheli

messa. Kirosin koko projektin, en tehnyt mitään taidemuotoihin liittyvää vaan nostin pihalla 

vittuuntuneena painoja, yksin pakkasessa tähtitaivaan alla, rakettien kohotessa kaukaisuu

dessa puurajan yläpuolella ja värjätessä taivaan eri väreillä. 
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